Vyhlášení kritérií přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016
Ředitelka Gymnázia dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147 rozhodla podle § 60 odst.
2 a 3 školského zákona o konání přijímacích zkoušek v rámci přijímacího řízení a stanovila
jednotná kritéria pro uchazeče o přijetí do 1. ročníku oboru vzdělání 79-41-K/81 (8leté
gymnázium), do 1. ročníku oboru vzdělání 79-41-K/41 (4leté gymnázium) a do 5. ročníku
oboru vzdělání 79-41-K/81 (kvinta 8letého gymnázia) pro školní rok 2015/2016.
Uchazeči budou přijímáni ke vzdělávání na základě hodnocení:
a) na vysvědčení z předcházejících dvou ročníků vzdělávání: průměrný prospěch
z povinných předmětů za poslední tři klasifikační období vypočtený na 2 desetinná
místa,
b) výsledku přijímací zkoušky konané formou centrálně zadávaných jednotných testů
z matematiky a českého jazyka a literatury. Škola se účastní pilotního ověřování
organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím
centrálně zadávaných jednotných testů, ve znění pozdějších dodatků, zveřejněného
pod č. j.: MSMT-23913/2014.
Zdravotní způsobilost potvrzená lékařem není pro studium na gymnáziu vyžadována.
Podání přihlášky:




Uchazeč použije formulář přihlášky stanovený MŠMT. Na přihlášku uvede uchazeč až
dvě zvolené školy. Pokud se obě školy účastní pilotního ověřování organizace
přijímacího řízení, koná jednotné testy na škole v 1. pořadí.
Přihlášku odevzdá uchazeč na každou školu, kterou uvedl v přihlášce, zvlášť. Na
přihlášce bude uveden souhlas uchazeče se zpracováním údajů Centrem. Přihláška
bude podepsána zákonným zástupcem žáka.
Škola, které uchazeč přihlášku podal, vyznačí ve formuláři evidenční číslo přihlášky
v rozsahu 1 až 999. Ředitel školy, na niž uchazeč podal přihlášku, nebo jím pověřená
osoba přihlásí uchazeče do informačního systému Centra importem datové tabulky.

Osmiletý typ studia – 1. ročník (prima)
přijato bude 30 uchazečů
Důležité termíny přijímacího řízení:


do 31. 1. 2015 – vyhlášení a zveřejnění kritérií přijímacího řízení



31. 1. 2015 – 15. 3. 2015 termín pro odevzdání přihlášky ke studiu vybrané střední škole



16. 4. 2015 – řádný termín jednotných přijímacích zkoušek na osmileté gymnázium



Po předání výsledků řádného termínu přijímacích zkoušek (zaslaných střední škole Centrem
nejpozději 20. 4. 2015 do 24.00 hod.) a po jejich zpracování bude zveřejněno pořadí přijatých
uchazečů.



14. 5. 2015 – náhradní termín přijímacích zkoušek (pro uchazeče, kteří se ze zdravotních či
jiných důvodů nemohli zúčastnit prvního termínu a řádně se omluvili)



Po předání výsledků náhradního termínu přijímacích zkoušek (zaslaných střední škole Centrem
nejpozději 18. 5. 2015 do 24.00 hod.) a po jejich zpracování bude zveřejněno pořadí přijatých
uchazečů.

Obsah přijímacích zkoušek:


Průměrný prospěch z povinných předmětů vypočtený na dvě desetinná místa za tři poslední
klasifikační období na ZŠ (max. 50 bodů)

Klasifikační období
1. pololetí 4. ročníku
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Písemná zkouška z českého jazyku a literatury konaná formou centrálně zadávaných
jednotných testů (max. 50 bodů)



Písemná zkouška z matematiky konaná formou centrálně zadávaných jednotných testů v
rozsahu osnov ZŠ (max. 50 bodů)



Nejvyšší možné celkové hodnocení, kterého lze dosáhnout, je 150 bodů.

Kritéria hodnocení


HLAVNÍ KRITERIA
o

Minimálně 10 bodů z písemné zkoušky z českého jazyka a zároveň minimálně 10 bodů
z písemné zkoušky z matematiky

o

Pořadí uchazečů se stanoví podle celkového součtu bodů za prospěch, z písemné
zkoušky z českého jazyka a z písemné zkoušky z matematiky



POMOCNÁ KRITERIA V PŘÍPADĚ ROVNOSTI BODŮ
o

Součet počtu bodů získaných z písemné zkoušky z českého jazyka a z písemné zkoušky
z matematiky

o

Počet bodů získaných z písemné zkoušky z matematiky

o

Počet bodů získaných z písemné zkoušky z českého jazyka

Čtyřletý typ studia – 1. ročník
přijato bude 30 uchazečů
Důležité termíny přijímacího řízení:


31. 1. 2015 – vyhlášení a zveřejnění kritérií přijímacího řízení



31. 1. 2015 – 15. 3. 2015 termín pro odevzdání přihlášky ke studiu vybrané střední škole



15. 4. 2015 – řádný termín jednotných přijímacích zkoušek na čtyřleté gymnázium



Po předání výsledků řádného termínu přijímacích zkoušek (zaslaných střední škole Centrem
nejpozději 20. 4. 2015 do 24.00 hod.) a po jejich zpracování bude zveřejněno pořadí přijatých
uchazečů.



14. 5. 2015 – náhradní termín přijímacích zkoušek (pro uchazeče, kteří se ze zdravotních či
jiných důvodů nemohli zúčastnit prvního termínu a řádně se omluvili)



Po předání výsledků náhradního termínu přijímacích zkoušek (zaslaných střední škole Centrem
nejpozději 18. 5. 2015 do 24.00 hod.) a po jejich zpracování bude zveřejněno pořadí přijatých
uchazečů.

Obsah přijímacích zkoušek:


Průměrný prospěch z povinných předmětů vypočtený na dvě desetinná místa za tři poslední
klasifikační období na ZŠ (max. 50 bodů)

Klasifikační období
1. pololetí 8. ročníku
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Písemná zkouška z českého jazyka a literatury konaná formou centrálně zadávaných
jednotných testů (max. 50 bodů)



Písemná zkouška z matematiky konaná formou centrálně zadávaných jednotných testů v
rozsahu osnov ZŠ (max. 50 bodů)



Nejvyšší možné celkové hodnocení, kterého lze dosáhnout, je 150 bodů.

Kritéria hodnocení


HLAVNÍ KRITERIA
o

Minimálně 10 bodů z písemné zkoušky z českého jazyka a zároveň minimálně 10 bodů
z písemné zkoušky z matematiky

o

Pořadí uchazečů se stanoví podle celkového součtu bodů za prospěch, z písemné
zkoušky z českého jazyka a z písemné zkoušky z matematiky



POMOCNÁ KRITERIA V PŘÍPADĚ ROVNOSTI BODŮ
o

Součet počtu bodů získaných z písemné zkoušky z českého jazyka a z písemné zkoušky
z matematiky

o

Počet bodů získaných z písemné zkoušky z matematiky

o

Počet bodů získaných z písemné zkoušky z českého jazyka

Osmiletý typ studia – 5. ročník (kvinta)
přijato může být 7 uchazečů
Pro přijímací řízení platí stejná kritéria jako pro přijetí do 1. ročníku 4letého gymnázia.
Aby byla zajištěna návaznost ve studiu, může být přijat pouze uchazeč, který na ZŠ studoval 2 cizí
jazyky z následujícího výběru: anglický, německý nebo francouzský jazyk. Dokládá se prospěchem
potvrzeným na přihlášce.

V Humpolci 28. 1. 2015

Mgr. Hana Havelková
ředitelka školy

