Gymnázium, Velké Pavlovice, Pod Školou 10, příspěvková organizace
Kritéria prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2009/2010
V souladu s § 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhláškou MŠMT č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví
podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění
stanovuji následující kritéria a podrobnosti prvního kola přijímacího řízení pro uchazeče do 1.
ročníku oboru 79-41-K/41, Gymnázium – všeobecné, čtyřleté studium takto:
1. V prvním kole přijímacím řízení bude do oboru 79-41-K/41 Gymnázium – všeobecné, čtyřleté
studium přijato maximálně 30 žáků podle nejlepšího dosaženého bodového hodnocení. Pro odvolací
řízení bude ponecháno 0 míst.
2. V souladu s § 60 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), rozhodl ředitel školy, že v prvním kole se přijímací
zkouška nekoná a uchazeči budou v přijímacím řízení hodnoceni podle kritérií.
3. Bude provedeno bodové hodnocení z předložené klasifikace ze základní školy. Do studijního
průměru se nezapočítává klasifikace z chování. Nebude se rozlišovat mezi dívkou a chlapcem, mezi
uchazečem se zdravotním nebo tělesným postižením, bude zajištěna rovná příležitost ke vzdělávání
i pro žáky z méně podnětného sociálního prostředí.
4. V přijímacím řízení ředitel školy hodnotí uchazeče podle znalostí uchazeče vyjádřených
hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělání a to za poslední tři klasifikační období.
A, Bodové hodnocení uchazeče se stanovuje z průměru známek za poslední tři klasifikační období.
K výslednému průměr /se zaokrouhlením na dvě desetinná místa/ se přiřadí body následovně:
1,00
35 bodů
1,01 – 1,05 30 bodů
1,06 – 1,10 29 bodů
1,11 – 1,15 28 bodů
1,16 – 1,20 27 bodů
1,21 – 1,25 26 bodů
1,26 – 1,30 25 bodů
1,31 – 1,35 24 bodů
1,36 – 1,40 23 bodů
1,41 – 1,45 22 bodů
1,46 – 1,50 21 bodů
1,51 – 1,55 20 bodů
1,56 – 1,60 15 bodů
1.61 – 1,70 10 bodů
1,71 – 1,80
5 body
1,81 – 1,90
3 body
1,91 – 2,00
2 body
2,00 a více
0 bodů
B, Za známku z jazyka českého a matematiky ve sledovaných klasifikačních obdobích:
známka 1 ………….. + 2 body
známka 2 ………….. + 1 bod

známka 3 a horší ….. 0 bodů
/maximální počet bodů za tři klasifikační období je 6 bodů za každý předmět/
C, V přijímacím řízení ředitel hodnotí uchazeče podle dalších skutečností, které osvědčují vhodné
schopnosti, vědomosti a zájmy následovně:
- za účast v naukových soutěžích v okresním kole, za každou doloženou soutěž 1 bod,
- za umístění na 1. až 3. místě v okresní kole naukové soutěže, za každou doloženou soutěž 2 body,
- za účast v krajském kole naukové soutěže, za každou doloženou účast 2 body,
- za 1. až 3. místo v krajském kole naukové soutěži, za každou doloženou účast 3 body,
- za účast v celostátní soutěži nebo přehlídce, kurzech s individuálním zaměřením, za každou
doloženou účast 1 bod.
/maximální počet možných bodů za soutěže je 7 bodů/
Doklad osvědčující tyto schopnosti je nutné uvést na přihlášce nebo doložit nejpozději do 15.
března 2009 na ředitelství školy.
D, Ředitel dále hodnotí uchazeče podle výstupního hodnocení za základní vzdělání takto:
- za doložené výstupní hodnocení ………………………………………………………… 1 bod
- pokud uchazeč nedodal výstupní hodnocení nebo z něj nevyplývá kladný postoj k budoucímu
vzdělávání …………………………………………………………………………………. 0 bodů.
Body získané podle bodů A – D se sečtou a stanoví se bodové pořadí uchazečů. Přijati budou ti
uchazeči, kteří podle kritérii dosáhli nejlepšího bodového hodnocení.
4. V případě rovnosti bodů mají přednost uchazeči se ZPS. Dále pak uchazeči s nižším součtem
známek z matematiky za poslední tři klasifikační období, při rovnosti bodů rozhoduje nižší součet
známek z českého jazyka za poslední tři klasifikační období, v případě rovnosti bodů pak lepší
známka z matematiky v posledním ze tří klasifikačních období, v případě rovnosti lepší známka
z českého jazyka v posledním ze tří klasifikačních období. V případě rovnosti bodů v celkovém
hodnocení rozhoduje lepší známka za poslední klasifikační období z cizího jazyka, v případě
rovnosti rozhoduje lepší známka za poslední klasifikační období z fyziky, v případě rovnosti
rozhoduje lepší známka za poslední klasifikační období z chemie.
5. Přihlášky ke vzdělávání pro první kolo přijímacího řízení podává zletilý uchazeč nebo zákonný
zástupce nezletilého uchazeče řediteli v termínu do 15. března 2009 osobně nebo poštou.
Rozhodující pro doručení přihlášky poštou je datum podání vyznačené na obálce.

Ve Velkých Pavlovicích 31.1.2009

PaedDr.Kropáč Vlastimil
ředitel školy

