NÁDRAŽNÍ 48, 564 01 ŽAMBERK
IČO: 49314891

Č.j.: 29/2019/GŽ/ŘED

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do prvních ročníků
pro školní rok 2019/2020
Ředitel školy vyhlašuje, v souladu s ustanoveními § 59-61 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon)
ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky č. 353/2016 Sb., v aktuálním znění, o přijímacím
řízení ke střednímu vzdělávání, 1. kolo přijímacího řízení do prvních ročníků pro školní rok
2019/2020, ve kterém bude jedním z kritérií výsledek uchazeče z jednotné přijímací zkoušky
z předmětů matematika a její aplikace a český jazyk a literatura. Jiné (školní) přijímací zkoušky se
nekonají.
Předpokládaný počet přijímaných uchazečů je do každého z obou oborů vzdělání 30.
Přihláška uchazeče musí být doručena na Gymnázium Žamberk do 1. 3. 2019. Přihláška je na
předepsaném formuláři a potvrzena příslušnou základní školou. K přihlášce lze připojit kopie
diplomů, nebo potvrzení školy o umístění v předmětových olympiádách a jiných soutěžích
zaměřených na znalosti. Zároveň lze přiložit posudek školského poradenského zařízení
o speciálních vzdělávacích potřebách uchazeče. Potvrzení lékaře, ani výstupní hodnocení školy
nevyžadujeme.
Jednotné zkoušky do čtyřletého studia proběhnou 12. 4. 2019, nebo 15. 4. 2019. Jednotné
zkoušky do osmiletého studia proběhnou 16. 4. 2019, nebo 17. 4. 2019, podle pořadí zvoleného
na přihlášce. Uchazeči budou pozváni písemnou pozvánkou (spolu s dalšími informacemi)
k jednotné zkoušce nejpozději 14 dní před jejím konáním.
Náhradní termín konání jednotných zkoušek je pro oba obory 13. 5. 2019, nebo 14. 5. 2019.
Výsledky přijímacího řízení budou oznámeny zveřejněním pořadí uchazečů podle dosažených
výsledků (pod přiděleným registračním číslem) a seznamu přijatých uchazečů na webových
stránkách školy www.gyz.cz a na úřední desce školy (u žákovského vchodu z ulice Komenského),
nejpozději 29. 4. 2019. Přijatí uchazeči nebudou již dále písemně vyrozuměni. Písemně budou
vyrozuměni pouze uchazeči, kteří v přijímacím řízení neuspěli.
Do 10 pracovních dní ode dne oznámení rozhodnutí (resp. zveřejnění výsledků) běží lhůta
pro odevzdání zápisového lístku. Pokud přijatý uchazeč zápisový lístek v této lhůtě ve škole
neodevzdá, vzdává se možnosti studia na Gymnáziu Žamberk a uvolňuje místo pro dalšího
úspěšného uchazeče, který podá odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu. Lhůta pro podání
odvolání je 3 pracovní dny ode dne doručení rozhodnutí.
Zápisový lístek nelze vzít zpět. Toto lze pouze v případě přijetí na jinou školu na odvolání
(rozhodnutí o přijetí na odvolání na jinou školu je také podkladem pro jeho zpětné vydání).
Další kola přijímacího řízení mohou být případně vyhlášena podle počtu přijatých uchazečů, kteří
odevzdali zápisový lístek. Informace o termínu podání přihlášek, počtu volných míst a další
podrobnosti budou případně opět zveřejněny na webových stránkách školy www.gyz.cz.
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Kritéria přijímacího řízení:
obor vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium
délka vzdělávání: 4 roky, denní forma
1. Jednotná zkouška (max. 100 bodů)
Nutnou podmínkou pro přijetí v prvním kole je dosažení alespoň 35 bodů v součtu bodového
hodnocení testu z českého jazyka a testu z matematiky (tj. 35 bodů ze 100 možných).
(matematika a její aplikace – max. 50 bodů, délka testu 70 min., český jazyk a literatura – max. 50
bodů, délka testu 60 min.).
Koná-li uchazeč zkoušku na dvou školách, počítá se vždy lepší výsledek.
2. Prospěch na základní škole (max. 30 bodů)
Počet bodů obdržených za součet známek z posledních dvou vysvědčení uvedených na přihlášce
z předmětů: matematika, český jazyk, anglický jazyk, fyzika, chemie, přírodopis, zeměpis a dějepis.
Přepočet prospěchu na body se řídí tabulkou:
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3. Další aktivity (max. 5 bodů)
Uchazeč může získat až pět bodů za umístění v předmětových olympiádách a jiných soutěžích
zaměřených na znalosti. Kopie dokladů přiložte k přihlášce.
Výsledné hodnocení
Sestává ze součtu bodů dosažených v bodech 1. – 3. (max. může uchazeč získat 135 bodů) s tím,
že nejprve budou seřazeni ti uchazeči, kteří získají 35 a více bodů z jednotné zkoušky.
4. Doplňková kritéria
Při rovnosti bodů (1. + 2. + 3.) rozhodují o pořadí uchazečů další doplňková kritéria v uvedeném
pořadí:
a) počet bodů z jednotné zkoušky, b) počet bodů ze zkoušky z matematiky, c) známka na
vysvědčení z matematiky v pololetí posledního ročníku ZŠ, d) počet bodů za další aktivity,
e) průměrný prospěch ze všech předmětů na posledním vysvědčení, f) los.

Ke studiu bude přijato nejvýše 30 uchazečů.
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obor vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium
délka vzdělávání: 8 roků, denní forma
1. Jednotná zkouška (max. 100 bodů)
Nutnou podmínkou pro přijetí v prvním kole je dosažení alespoň 30 bodů v součtu bodového
hodnocení testu z českého jazyka a testu z matematiky (tj. 30 bodů ze 100 možných).
(matematika a její aplikace – max. 50 bodů, délka testu 70 min., český jazyk a literatura – max. 50
bodů, délka testu 60 min.).
Koná-li uchazeč zkoušku na dvou školách, počítá se vždy lepší výsledek.
2. Prospěch na základní škole (max. 10 bodů)
Za poslední vysvědčení uvedené na přihlášce se sčítají známky z předmětů: český jazyk, první cizí
jazyk, matematika. Podle součtu obdrží žák body dle tabulky.
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3. Další aktivity (max. 2 body)
Uchazeč může získat až dva body za umístění v předmětových olympiádách a jiných soutěžích
zaměřených na znalosti. Kopie dokladů přiložte k přihlášce.
Výsledné hodnocení uchazečů sestává ze součtu bodů dosažených v bodech 1. – 3. (max. může
uchazeč získat 112 bodů) s tím, že nejprve budou seřazeni ti uchazeči, kteří získají 30 a více bodů
z jednotné zkoušky.
4. Doplňková kritéria
Při rovnosti bodů (1. + 2. + 3.) rozhodují o pořadí uchazečů další doplňková kritéria v uvedeném
pořadí:
a) počet bodů z jednotné zkoušky, b) počet bodů ze zkoušky z matematiky, c) známka
z matematiky na posledním vysvědčení, d) počet bodů za další aktivity, e) průměrný prospěch
z vlastivědy a přírodovědy na posledním vysvědčení, f) průměrný prospěch ze všech předmětů na
posledním vysvědčení, g) los.

Ke studiu bude přijato nejvýše 30 uchazečů.

V Žamberku 30. 1. 2019
Mgr. Martin Tyč,
ředitel školy
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