Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení do čtyřletého gymnázia
pro školní rok 2019/2020
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/41 (4leté
gymnázium) pro školní rok 2019/2020.
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) výsledků jednotných testů konaných v 1. kole (na naší či jiné škole)
c) pokud žák jednotné testy v 1. kole nekonal nebo výsledky z 1. kola nedoloží, vykoná
školní přijímací zkoušku z Čj a MAT v náhradním termínu na naší škole. Náhradní testy
může vykonat žák také dobrovolně, v takovém případě se započítá lepší výsledek.
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 (získá ji na
ZŠ nebo na webu www.gymhu.cz), druhou školu neuvádí, termíny školní přijímací
zkoušky nevyplňuje. Přihláška musí být potvrzena základní školou a podepsána
zákonným zástupcem žáka a uchazečem.

Čtyřletý typ studia – 1. ročník
Důležité termíny přijímacího řízení:


16. 5. 2019 – začátek období pro podání přihlášky do 2. kola přijímacího řízení do 4letého
gymnázia



24. 5. 2019 - nejzazší termín, do kdy je možno odevzdat přihlášku naší škole ve 2. kole



3. 6. 2019 - termín pro vykonání náhradních přijímacích zkoušek pro 2. kolo



Nejpozději 4. 6. 2019 – po vydání rozhodnutí o přijet/nepřijetí začíná zákonná lhůta 10
pracovních dnů pro odevzdání zápisového lístku

HLAVNÍ KRITERIA PRO 2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
Tabulka pro přepočet bodů za prospěch:


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

Do
1.00
15

Do
1.10
14

Do
1.20
13

Do
1.30
12

Do
1.40
11

Do
1.50
10

Do
1.60
9

2. pololetí 8. ročníku

15

14

13

12

11

10

9

1. pololetí 9. ročníku

20

19

18

17

16

15

14

Do
1.70

Do
1.80

Do
1.90

13

12

11

POMOCNÁ KRITERIA V PŘÍPADĚ ROVNOSTI BODŮ
o

Součet počtu bodů získaných z písemné zkoušky z českého jazyka a z písemné zkoušky
z matematiky v 1. kole nebo v náhradním termínu jednotných přijímacích zkoušek 2019

o

Počet bodů získaných z písemné zkoušky z matematiky

o

Počet bodů získaných z písemné zkoušky z českého jazyka

Maximální počet je 150 bodů.
Pořadí uchazečů, kteří absolvovali přijímací řízení, bude sestaveno společně pro chlapce a dívky
sestupně podle celkového součtu bodů získaných za hodnocení prospěchu na základní škole,
jednotný test z ČJL a jednotný test z MA, případně náhradní testy pro 2. kolo.
Ve druhém kole budou žáci přijati 3 uchazeči doplňující konečný počet na 30 žáků ve třídě.

V Humpolci 16. 5. 2019

Mgr. Hana Havelková
ředitelka školy

