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Vítězslava Nováka 584, 539 73 Skuteč tel. 469 326 360
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Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení
V souladu s§ 60 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) ve znění pozdějších
předpisů vyhlašuji první kolo přijímacího řízení ke vzdělávání pro školní rok
2018/2019 pro studijní obory Gymnázium (79 - 41 - K/81 a 79 - 41 - K/41)
a
Bezpečnostně právní činnost (68 - 42 - M/01).

Předokládaný počet přijímaných žáků:
Kód oboru

Název oboru

Předpokládaný
počet

79 - 41 - K/81

Gymnázium,
osmileté studium

25

denní studium

79 - 41 - K/41

Gymnázium,
čtyřleté studium

25

denní studium

5. ročník oboru vzdělání Gymnázium
79 - 41 - K/81

10

denní studium

68 - 42 - M/01

30

denní studium (čtyřleté)

Bezpečnostně
právní činnost

Forma studia

Kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení
Kritéria hodnocení uchazečů v přijímacím řízení:
Přijímací řízení do oboru 79 - 41 - K/41 Gymnázium, čtyřleté studium
a 5. ročníku oboru vzdělání 79 - 41 - K/81 Gymnázium, osmileté studium

Uchazeči budou přijímáni na základě hodnocení:
hodnocení jednotných
Český jazyk a literatura – 50
příjímacích testů
Matematika – 50
prospěch v 1. pololetí
Viz příloha
9. ročníku ZŠ
zájmová a mimoškolní
vědomostní, sportovní a umělecké
činnost
aktivity – kopie dokladů
Celkový možný počet bodů

Přijímací řízení do oboru 79 - 41 - K/81

100
35
5
140

Gymnázium, osmileté studium

Uchazeči budou přijímáni na základě hodnocení:
hodnocení jednotných
Český jazyk a literatura – 50
příjímacích testů
Matematika – 50
prospěch v 1. pololetí
Viz příloha
5. ročníku ZŠ
zájmová a mimoškolní
vědomostní, sportovní a umělecké
činnost
aktivity – kopie dokladů
Celkový možný počet bodů

100
35
5
140

Přijímací řízení do oboru 68 - 42 - M/01 Bezpečnostně právní činnost

U všech uchazečů se předpokládá dobrý zdravotní stav potvrzený na přihlášce praktickým
lékařem.
Uchazeči budou přijímáni na základě hodnocení:
hodnocení jednotných
Český jazyk a literatura – 50
100
příjímacích testů
Matematika – 50
prospěch v 1. pololetí
Viz příloha
35
9 ročníku ZŠ
zájmová a mimoškolní
vědomostní, sportovní a umělecké
5
činnost
aktivity – kopie dokladů
Celkový možný počet bodů
140
Pro všechny obory platí následující: v případě rovnosti bodů bude mít přednost uchazeč
s lepším průměrem v 1. pololetí 9. třídy ZŠ, resp. v 1. pololetí 5. třídy, dále s lepším
výsledkem při testování a poté uchazeč, který předloží doklady o úspěších.

Pořadí uchazečů, doplňková kritéria:
Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitelka
školy jejich pořadí a zveřejní na stránkách školy a u hlavního vchodu do budovy gymnázia
nejpozději 2. května 2018 seznam úspěšných uchazečů pod registračními čísly. Tito
uchazeči pak nejpozději do 10 pracovních dnů osobně či poštou doručí zápisový lístek. Ten
je možné uplatnit pouze jednou, neplatí však pro případ, že bylo úspěšné odvolání na jiné
škole.
Dne 30. 4. 2018 od 11.00 do 13.00, před vydáním rozhodnutí o nepřijetí, mají uchazeči a
jejich zákonní zástupci možnost nahlédnout do spisu. Nepřijatým uchazečům bude zasláno
rozhodnutí o nepřijetí. Odvolání uchazeče proti tomuto rozhodnutí lze podat ve lhůtě 3
pracovních dnů od doručení rozhodnutí.
Nenastoupí-li uchazeč ke studiu (odevzdáním zápisového lístku), bude jeho místo obsazeno
na základě tzv. autoremedury uchazečem, jehož odvolání bylo ředitelkou kladně vyřízeno.
Pro potřebu dalšího odvolacího řízení je vyčleněno jedno místo.

Další kola přijímacího řízení
Ředitelka školy může vyhlásit další kola přijímacího řízení dle naplnění předpokládaného
stavu žáků. V dalších kolech uchazeči nebudou konat jednotné přijímací testy, v případě
dalších kol vydá ředitelka školy organizační pokyny.
Pravidla úpravy podmínek uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami pro
konání jednotné přijímací zkoušky jsou stanovena ve vyhlášce č. 353/2016 Sb., o
přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání (vyhláška), ve znění pozdějších předpisů, kde je
v § 13 uvedeno následující:
(1) Ředitel školy upraví uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami podmínky v
přijímacím řízení podle doporučení školského poradenského zařízení.
(2) Ředitel školy ve spolupráci s Centrem upraví uchazeči se speciálními vzdělávacími
potřebami zkušební dokumentaci jednotné zkoušky podle doporučení školského
poradenského zařízení.
Doporučení ŠPZ žák doloží k přihlášce k přijímacímu řízení.
Ve Skutči 30. 1. 2018

Mgr. Šárka Jonešová
ředitelka školy

Příloha č. 1
Počet bodů přidělených uchazečům za prospěch na základní škole

(1. pololetí 9. ročníku)
Průměr na vysvědčení v 1. pololetí 9. třídy
1,00 – 1,09
1,1 – 1,19
1,2 – 1,29
1,3 – 1,39
1,4 – 1,5
1,51 – 1,59
1,6 – 1,69
1,7 – 1,79
1,8 – 1,89
1,9 – 1,99
více než 2,0

Body
35
33
31
29
27
25
23
15
10
5
0

Příloha č. 2
Počet bodů přidělených uchazečům za prospěch na základní škole
(1. pololetí 5. ročníku)
Průměr na vysvědčení v 1. pololetí 5. třídy
1,00 – 1,09
1,1 – 1,19
1,2 – 1,29
1,3 – 1,39
1,4 – 1,5
1,51 – 1,59
1,6 – 1,69
1,7 – 1,79
1,8 – 1,89
1,9 – 1,99
více než 2,00

Body
35
33
31
29
27
25
23
15
10
5
0

Příloha č. 3
Počet bodů přidělených uchazečům za prospěch na základní škole
(1. pololetí 9. ročníku)
Průměr na vysvědčení v 1. pololetí 9. třídy
1,00 – 1,09
1,1 – 1,19
1,2 – 1,29
1,3 – 1,39
1,4 – 1,49
1,5 – 1,59
1,6 – 1,69
1,7 – 1,79
1,8 – 1,89
1,9 – 1,99
2,00 – 2,2
více než 2,2

Body
35
33
31
29
27
25
23
21
19
17
15
3

