REÁLNÉ GYMNÁZIUM A ZÁKLADNÍ ŠKOLA MĚSTA PROSTĚJOVA,
STUDENTSKÁ UL. 2
Kritéria pro přijetí ke studiu na reálném gymnáziu od šk. roku 2019/2020
•
•

1.
2.
3.

4.

do šestiletého gymnázia: obor 79-41-K/61, Gymnázium, denní forma vzdělávání
do čtyřletého gymnázia: obor 79-41-K/41, Gymnázium, denní forma vzdělávání
Všichni uchazeči hlásící se ke studiu na čtyřletém a šestiletém gymnáziu musí v rámci přijímacího řízení vykonat jednotnou přijímací
zkoušku z českého jazyka a literatury a z matematiky (dále jen "jednotnou zkoušku"). Přípravu zadání testů jednotné zkoušky, jejich
distribuci a zpracování a hodnocení výsledků testů zajišťuje Centrum.
Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami ředitel školy upraví podmínky přijímacího řízení a uzpůsobí konání přijímací zkoušky
podle doporučení školského poradenského zařízení, které uchazeč doloží k přihlášce, tj. nejpozději 1. 3. 2019.
Uchazeči, který získal předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky (dále „osoba podle § 20 odst. 4 školského zákona“), se
při přijímacím řízení promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka a literatury. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro
vzdělávání na gymnáziu, škola u těchto osob ověří rozhovorem. Ředitel školy při hodnocení výsledku jednotné zkoušky a celkového
hodnocení výsledků přijímacího řízení u uchazečů, kteří nekonají zkoušku z českého jazyka a literatury podle § 20 odst. 4 školského
zákona, postupuje v souladu s § 14 vyhlášky č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších
předpisů. Osoba podle § 20 odst. 4 školského zákona smí během testování používat slovník. Ředitel školy o výše uvedených
uzpůsobeních konání jednotné přijímací zkoušky pro osoby podle § 20 odst. 4 školského zákona rozhodne na základě písemné žádosti
zákonného zástupce uchazeče, která mu musí být doručena nejpozději do 1. 3. 2019.
Uchazeč, který se pro vážné důvody k jednotné přijímací zkoušce v určeném řádném termínu nedostaví a svoji neúčast řádně písemně
omluví řediteli školy nejpozději do 3 dnů po termínu stanoveném pro konání jednotné přijímací zkoušky v řádném termínu, koná
jednotnou přijímací zkoušku v náhradním termínu a výsledek se porovná s výsledky v řádném termínu. Stejný termín pro konání
přijímací zkoušky v jiném oboru vzdělání nebo jiné škole, do kterých uchazeč podal přihlášku, není důvodem stanovení náhradního
termínu konání zkoušky.

V rámci přijímacího řízení bude pořadí uchazečů stanoveno na základě následujících kritérií:
a)

Jednotná přijímací zkouška:
z matematiky (CZT_MA)
z českého jazyka (CZT_CJ)

b)

Prospěch ze ZŠ/G (BODY_ZS)

max. 50 bodů
max. 50 bodů
max. 21 bodů

Body za prospěch ze ZŠ/G činí součet bodů za poslední tři pololetí. Za každé pololetí se přidělují body za průměrný prospěch uvedený na
přihlášce takto:
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Pořadí uchazečů bude stanoveno na základě celkového počtu bodů (BODY_CELK) vypočteného podle vztahu:
Obor 79-41-K/41, Gymnázium (čtyřleté studium):
BODY_CELK=4.5*CZT_MA+3.5*CZT_CJ+2.0*50*BODY_ZS/21
Výše uvedený vztah dává jednotlivým kritériím následující váhy:
CZT_MA-45%, CZT_CJ-35%, ZŠ/G-20%
Obor 79-41-K/61, Gymnázium (šestileté studium):
BODY_CELK=4.5*CZT_MA+3.5*CZT_CJ+2.0*50*BODY_ZS/21
Výše uvedený vztah dává jednotlivým kritériím následující váhy:
CZT_MA-45%, CZT_CJ-35%, ZŠ/G-20%
Při rovnosti bodů dá ředitel přednost žákům s menším součtem průměrů známek za poslední tři pololetí, dále s menším průměrem známek
z matematiky, fyziky, chemie, přírodopisu a zeměpisu stanoveným za poslední tři pololetí, dále s menším průměrem známek pouze z matematiky
stanoveným za poslední tři pololetí a následně s menším průměrem známek pouze z anglického jazyka stanoveným za poslední tři pololetí.
Předpokládané počty přijímaných uchazečů:
•
•

Do prvního ročníku nižšího stupně šestiletého gymnázia (obor 79-41-K/61, denní forma vzdělávání) je přijímáno celkem 30 žáků.
Do prvního ročníku čtyřletého gymnázia (obor 79-41-K/41, denní forma vzdělávání) je přijímáno celkem 30 žáků.

V Prostějově dne 21. 1. 2019

RNDr. Ing. Rostislav Halaš
ředitel školy

