
 

Vyhlášení 2. kola 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) a do 1. ročníku oboru vzdělání 79-41-K/41 (4leté gymnázium) 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 písemné přijímací zkoušky z matematiky a z českého jazyka a literatury.  

 

Zdravotní způsobilost potvrzená lékařem není pro studium na gymnáziu vyžadována.  

Podání přihlášky: 

 

 Uchazeč může podat přihlášku na libovolnou školu, která vypisuje 2. kolo přijímacího 

řízení, tedy i na tu školu, v níž neuspěl v prvním kole.  

 Uchazeč použije formulář přihlášky stanovený MŠMT jako v prvním kole, druhou 

školu neuvádí. Přihláška musí být potvrzena základní školou a podepsána zákonným 

zástupcem žáka a uchazečem.  

 

Osmiletý typ studia – 1. ročník (prima)  

přijat může být 1 uchazeč 

 

Čtyřletý typ studia – 1. ročník  

přijato může být 5 uchazečů 

Důležité termíny přijímacího řízení: 

 7. 5. 2015 - vyhlášení 2. kola a zveřejnění kritérií přijímacího řízení 

 13. 5. 2015 - nejzazší termín, do kdy je možno odevzdat škole přihlášku 

 14. 5. 2015 - odeslání pozvánky k přijímacím zkouškám zákonným zástupcům uchazečů  

 22. 5. 2015 - Písemná zkouška z matematiky a písemná přijímací zkouška z českého jazyka a 

literatury (organizační pokyny a časový harmonogram v pozvánce) 

 25. 5. 2015- oznámení výsledků a rozhodnutí o přijetí/nepřijetí uchazeče 

 25. 5. 2015  - 5. 6. 2015 - lhůta 10 pracovních dnů pro odevzdání zápisového lístku  



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 Do 
1.00 

Do 
1.10 

Do 
1.20 

Do 
1.30 

Do 
1.40 

Do 
1.50 

Do 
1.60 

Do 
1.70 

Do 
1.80 

Do 
1.90 

1. pololetí 4. ročníku 15 14 13 12 11 10 9    

2. pololetí 4. ročníku 15 14 13 12 11 10 9    

1. pololetí 5. ročníku 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 

 Písemná zkouška z českého jazyku a literatury (max. 50 bodů) 

 Písemná zkouška z matematiky (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 

 

 

 

V Humpolci 7. 5. 2015     Mgr. Hana Havelková 

               ředitelka školy 


