Kritéria přijímacího řízení 1. kola pro školní rok 2019/2020
Přijímací řízení se bude konat podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), 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.
Uchazeči budou přijímáni ke studiu na základě těchto kritérií:
Obor: Gymnázium 79-41-K/41, denní studium - všeobecně zaměřená třída i anglická třída:
1) Výsledky jednotných příjímacích zkoušek:
 Za test z českého jazyka
 Za test z matematiky
Dolní hranice úspěšnosti jednotné přijímací zkoušky není určena.

max 100 bodů
max 50 bodů
max 50 bodů

2) Školní přijímací zkouška - jazykové kompetence:
max 36 bodů
 Za test z anglického jazyka
max 30 bodů
 Za prospěch z anglického jazyka za poslední tři pololetí
max 6 bodů
V případě doložení certifikátu o složení mezinárodní jazykové zkoušky od úrovně A2
bude prominut jazykový test. Uchazeči v tomto případě bude započítáno 30 bodů. Pro
anglickou třídu je požadována vstupní úroveň znalostí angličtiny minimálně A2 dle
Společného evropského referenčního rámce.
3) Hodnocení průměrného prospěchu žáka:
 za 1. pololetí 8. třídy ZŠ
 za 2. pololetí 8. třídy ZŠ
 za 1. pololetí 9. třídy ZŠ
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Uchazeč ke studiu nesmí být v žádném předmětu hodnocen na vysvědčení v prvním nebo
druhém pololetí osmého ročníku ZŠ nebo v prvním pololetí devátého ročníku ZŠ
(a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií) stupněm dostatečný nebo nedostatečný. Do
průměru známek se nezapočítává známka z chování.

V rámci těchto kritérií může uchazeč o studium získat maximálně 166 bodů. Rozhodujícím
kritériem pro přijetí je pořadí, které je určeno celkovým počtem získaných bodů ve všech kritériích
příjímacího řízení.
Kritéria přijímacího řízení pro další kola budou zveřejněna na webových stránkách školy po ukončení
kola prvního.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů
Všeobecná třída čtyřletého gymnázia 52 žáků
Anglická třída čtyřletého gymnázia 24 žáků

V Ostravě dne 27.1.2019
PaedDr. Ivona Klímová, MBA
ředitelka školy

