Gymnázium Valašské Klobouky

Kriteria pro přijetí žáků pro školní rok 2019/2020
2. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělávání 79-41-K/41 Gymnázium
Uchazeči, kteří si podají řádně vyplněnou přihlášku k přijímacímu řízení na obor vzdělávání
79-41-K/41 Gymnázium na adresu ředitelství Gymnázia Valašské Klobouky budou přijímáni
podle těchto kritérií:
1. V rámci přijímacího řízení budou přijati všichni uchazeči až do stanoveného počtu na
základě pořadí vytvořeného z celkového hodnocení výsledků uchazeče na základě součtu
získaných bodů za hodnocení vysvědčení ze základní školy, body za úspěchy v
olympiádách a soutěžích a body za souhrnný výsledek přijímací zkoušky formou testů
z matematiky a českého jazyka.
2. Hodnocení vysvědčení ze základní školy bude vypočteno na základě průměrného prospěchu
žáků na vysvědčeních z 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy. Celkem maximálně 40 bodů.

3. Úspěchy v olympiádách a soutěžích na ZŠ. Hodnocena budou umístění v okresních a
vyšších kolech soutěží typu A kategorie „Předmětové soutěže“, které byly vyhlášené MŠMT
ve Věstníku MŠMT, které proběhly ve školním roce 2017/2018 a 2018/2019. pro žáky 8. až
9. tříd základních škol Body za jednotlivá umístění se sčítají, uchazeč může získat
maximálně 20 bodů.
4. Souhrnný výsledek z přijímací zkoušky konané formou testů z matematiky a českého jazyka
a literatury, maximální počet 100 bodů
5. Maximální celkový počet bodů při přijímacím řízení
160 bodů
6. Uchazeči, který není státním občanem České republiky a získal předchozí vzdělání v
zahraniční škole, se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách promíjí
přijímací test z českého jazyka na základě písemné žádosti zákonného zástupce podané s
přihláškou ke studiu řediteli školy. Postup přijímání těchto uchazečů se řídí vyhláškou
353/2016 Sb. O přijímání ke střednímu vzdělávání, dle novelizace účinné od 1. 11. 2018
7. Žáci budou přijati v sestupném pořadí dle jejich celkového bodového zisku. V případě rovnosti
bodů se rozhoduje v tomto pořadí:
- počet bodů získaných z písemného testu z matematiky,
- počet bodů získaných z písemného testu z českého jazyka a literatury
- celkový počet bodů z písemných testů
- průměrný prospěch v prvním pololetí 9. ročníku
- známka z českého jazyka v 1. pololetí 9. ročníku
- známka z matematiky v 1. pololetí 9. ročníku

8. Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami se upravuje přijímací řízení na základě
doporučení školského poradenského zařízení. Doporučení se předkládá s písemnou žádostí
zákonného zástupce společně s přihláškou ke studiu ředitelce školy.
9. Ke studiu ve školním roce 2019/2020 budou přijati uchazeči podle konečného pořadí.
10. Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 10

Ve Valašských Kloboukách 6. 5. 2019
RNDr. Eva Cepková, ředitelka školy

