Kritéria přijímacího řízení 1. kola pro školní rok 2021/2022
Přijímací řízení se bude konat podle školského zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění a vyhlášky MŠMT č. 353/2016 Sb.,
kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách,
v platném znění a opatření obecné povahy č. j. MŠMT-43073/2020-3, pro přijímací řízení do čtyřletého
oboru vzdělávání s maturitní zkouškou nebo do nástavbového studia.
Obor: Gymnázium 79-41-K/41, denní studium - všeobecně zaměřená třída i anglická třída:

Uchazeči budou přijímáni ke studiu na základě těchto kritérií:
Uchazeč ke studiu nesmí být v žádném předmětu hodnocen na vysvědčení stupněm dostatečný nebo
nedostatečný ve druhém pololetí sedmého ročníku ZŠ nebo v prvním pololetí osmého ročníku ZŠ
(a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií).

Uchazeč vykoná školní přijímací zkoušku, která se skládá z těchto částí:
1. Hodnocení průměrného prospěchu žáka (poslat spolu s přihláškou ke studiu)

max. 40 bodů



Za 2. pololetí 7. třídy ZŠ

max. 20 bodů



Za 1. pololetí 8. třídy ZŠ

max. 20 bodů
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Známka z chování se do průměru známek nezapočítává.
2. Motivační dopis ředitelce školy (poslat spolu s přihláškou ke studiu)
 Proč jsem si vybral/a právě gymnázium Hello
 Co očekávám od studia na Hello
 dopis v délce max. 100 slov

max. 10 bodů

3. Školní písemná část (v den přijímací zkoušky)
Zamyšlení uchazeče o studium (max. 100 slov)
max. 15 bodů
 Představení sebe
 Co mohu nabídnout - představení vlastních schopností a dovedností, silných i slabých
stránek, na co jsem pyšný, mé úspěchy, ocenění aj.
 Představení svých koníčků, zálib a snů (jak je chci rozvíjet či uplatnit pro své budoucí
profesní směřování).

4. Jazykový test z anglického jazyka (pouze pro zájemce o anglickou třídu)

max. 10 bodů

Pro anglickou třídu je požadována vstupní úroveň znalostí angličtiny minimálně A2 dle Společného
evropského referenčního rámce. Tato minimální úroveň bude ověřena splněním jazykového testu
z angličtiny na minimální úrovni A2, nebo doložením certifikátu z mezinárodní jazykové zkoušky od
úrovně A2 a výše. Minimální počet bodů pro přijetí do anglické třídy je 5 bodů odpovídajících úrovni A2.

V případě konání školní přijímací zkoušky může uchazeč o studium v rámci těchto kritérií získat
maximálně 65 bodů do všeobecné třídy, minimálně je třeba získat 22 bodů. V případě konání
školní přijímací zkoušky do anglické třídy může uchazeč o studium v rámci těchto kritérií získat
maximálně 75 bodů, minimálně je třeba získat 22 bodů ze všeobecné části a 5 bodů z anglické
části, tj. minimální počet 27 bodů. Rozhodujícím kritériem pro přijetí je pořadí, které je určeno
celkovým počtem získaných bodů ve všech kritériích příjímacího řízení.

Ředitelka školy si vyhrazuje právo rozhodnout do 8. března 2021 o nekonání školní přijímací zkoušky,
pokud počet přijatých přihlášek ke vzdělávání je nižší než vyhlášený předpokládaný počet přijímaných
uchazečů.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů:
Všeobecná třída čtyřletého gymnázia 60 žáků
Anglická třída čtyřletého gymnázia 24 žáků
Kritéria přijímacího řízení pro další kola budou zveřejněna na webových stránkách školy po ukončení
kola prvního.

V Ostravě dne 8. 1. 2021
PaedDr. Ivona Klímová, MBA
ředitelka školy

