GYMNÁZIUM, FRÝDLANT, MLÁDEŽE 884, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
DO PRIMY (prvního ročníku) OSMILETÉHO STUDIA
PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023
Obor 79 – 41 – K/81 Gymnázium - osmileté studium (přihlášky do 1. 3. 2022), pro žáky z pátých tříd
Důležité:

•

Přihlášku ke vzdělávání na střední škole podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého žáka
řediteli střední školy na předepsaném tiskopisu MŠMT do 1. 3. 2022 (formulář na edulk.cz
www.gymfry.net; nebo na cermat.cz , který lze využít i k elektronickému vyplnění). Přihlášku lze doručit
osobně do kanceláře školy nebo zaslat poštou tak, aby byla fyzicky přítomna ve škole ke dni 1. 3. 2022.

•

Na jeden formulář se uvádějí obě školy.

•

Prospěch na přihlášce potvrzuje základní škola.

•

Uchazeči se specifickými poruchami učení (dyslexie, dysortografie, dyskalkulie, zrakové nebo sluchové
či jiné zdravotní znevýhodnění) přiloží k přihlášce označení/klasifikaci poruchy, aby mohly být
uzpůsobeny podmínky přijímací zkoušky. Klasifikaci poruchy vydá pedagogicko-psychologická poradna
(nebo lékař, v jehož péči uchazeč je, a to v případě, že dojde ke změně zdravotního stavu po odevzdání
přihlášky).

Přijímací řízení
Přijímání uchazečů ke studiu na střední škole se řídí školským zákonem č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších
předpisů a prováděcím právním předpisem vyhláškou MŠMT 353/2016 o přijímacímu řízení ke střednímu
vzdělávání ve znění pozdějších předpisů.

•

§ 60a odst. 6 svůj úmysl vzdělávat se na dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce
nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o přijetí, do 10
pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (na zveřejněném seznamu přijatých uchazečů bude datum
zveřejnění a datum, do kdy lze odevzdat zápisový lístek); lze tak učinit i poštou, rozhoduje datum
podání na poštovní úřad

•

§ 60a odst. 7 zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce
uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na odvolání; pro zpět vzetí zápisového lístku musí
uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče předložit rozhodnutí o přijetí na základě odvolání

•

§ 60 odst. 19 proti rozhodnutí o přijetí/nepřijetí se lze odvolat do 3 pracovních dnů od doručení
rozhodnutí; odvolání se podává u ředitele školy, kde žák konal přijímací zkoušky

Datum konání 1. kola přijímacích zkoušek pro uchazeče z pátých tříd:
1. termín: 19. dubna 2022
2. termín: 20. dubna 2022.
Náhradní zkoušky pro první termín prvního kola - 10. 5. 2022.
Náhradní zkoušky pro druhý termín prvního kola - 11. 5. 2022.
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GYMNÁZIUM, FRÝDLANT, MLÁDEŽE 884, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023
Gymnázium - prima (osmileté studium)
1) Jednotná přijímací zkouška: test z matematiky – max. 50 bodů; test z českého jazyka – max. 50 bodů (více na
www.cermat.cz). Podmínkou pro přijetí uchazeče ke vzdělávání je minimální zisk 15 bodů v součtu z obou
testů. V žádném z testů nesmí uchazeč získat méně než 5 bodů.
2) Uchazeči, kteří splní kritérium 1, budou dále hodnoceni podle výsledků předchozího vzdělávání (2. pololetí 4.
třídy a 1. pololetí 5. třídy) – požadovaný průměr do 1,70; chování pouze velmi dobré (max. 20 bodů).
Za 2. pololetí 4. třídy a za 1. pololetí 5. třídy:
o 1,00 – 1,10

10 bodů

o 1,11 – 1,20

7 bodů

o 1,21 – 1,30

5 bodů

o 1,31 – 1,40

4 body

o 1,41 – 1,50

3 body

o 1,51 – 1,60

2 body

o 1,61 – 1,70

1 bod

o 1,71 a více

0 bodů

Podkladem pro udělení bodů budou známky vypsané na přihlášce ke studiu a potvrzené příslušnou základní
školou. Slovní hodnocení musí být podle § 51, odst. 3 školského zákona převedeno do klasifikace.
Uchazeč, který se vzdělával v zahraničí a nemá vysvědčení ze ZŠ, předloží úředně přeložené a ověřené kopie
vysvědčení z posledních dvou ročníků. Výsledky vzdělávání pak budou posouzeny individuálně v souladu s
vyhlášenými kritérii, maximálně do výše 20 bodů.
3) 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 2020/2021, 2021/2022.
Umístění nutno doložit kopií diplomu nebo certifikátu. Za každé umístění získává žák 1 bod maximálně 5 bodů
celkem.
4) Další kritéria pro určení pořadí uchazečů při rovnosti celkového součtu bodů:
1. lepší výsledek z testu z matematiky
2. lepší výsledek testu z českého jazyka
3. vyšší úspěšnost v otevřených úlohách v obou testech
4. lepší hodnocení komplexů úloh český jazyk – porozumění textu
5. lepší hodnocení komplexů úloh matematika - závislosti a vztahy, čtení a třídění informací, práce s daty
Do výsledného pořadí uchazečů hodnocených na základě všech kritérií se uchazeč, který nekoná v rámci jednotné
zkoušky zkoušku z českého jazyka a literatury (podle § 20 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění), zařazuje na místo shodné s jeho
pořadím v rámci redukovaného pořadí všech uchazečů.

•

výsledky z testů z prvního kola jsou přenositelné do dalších kol přijímacího řízení

•

bude přijato 30 nejlepších uchazečů, kteří splní výše uvedená kritéria

Ve Frýdlantu 8. 1. 2022
Mgr. Pavel Čumpelík
ředitel školy
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