VYHLÁŠENÍ PRVNÍHO KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
V souladu s §2 vyhlášky č. 671/2004 Sb., v platném znění,
vyhlašuji první kolo přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019
do čtyřletého oboru vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium, zaměření jazykové*.
Přijímací zkoušky obsahují „jednotnou“ zkoušku z matematiky a z českého jazyka
a literatury a „školní“ přijímací zkoušku z anglického jazyka
(vše 12. nebo 16. dubna 2018).

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
Do tohoto oboru/zaměření bude přijato celkem maximálně 55 uchazečů, a to v pořadí
podle celkového počtu bodů získaných uchazečem v přijímacím řízení.
Součást hodnocení
Výsledek testu z anglického jazyka
Výsledek testu z českého jazyka a literatury
Výsledek testu z matematiky
Průměrný prospěch posledních dvou ročníků, kde uchazeč plní nebo
plnil povinnou školní docházku:
Průměr z 1. pololetí posledního ročníku (P1) a průměr z 2. pololetí
předposledního ročníku (P2) s přesností na setiny se dosadí do vzorce
27 – 6 krát (P1 + P2). Vyjde-li záporná hodnota, je výsledkem nula.
Umístění ve školním roce 2016/17 nebo 2017/18 ve vyjmenovaných
soutěžích vyhlašovaných MŠMT (typ A):
olympiáda v českém jazyce, soutěže v cizích jazycích, matematická,
zeměpisná, dějepisná, fyzikální, chemická, biologická olympiáda
• za 1.–3. místo v okresním kole 1 bod;
• v krajském kole za 1.–3. místo 2 body, za 4.–10. místo 1 bod;
• v ústředním kole za 1. místo 5 bodů, jinak 3 body.

Body max.
40
50
50
15

max. 5

Doložte výsledkovou listinou potvrzenou základní školou či kopií diplomu.

Celkem

160

V případě rovnosti bodů rozhodují kritéria v následujícím pořadí: výsledek testu
z anglického jazyka, výsledek testu z českého jazyka, výsledek testu z matematiky,
průměrný prospěch v předmětech anglický jazyk, český jazyk, matematika.
Pro cizince, kteří podle § 20 odst. 4 školského zákona nebudou konat jednotnou zkoušku
z českého jazyka, bude k určení jejich pořadí použito redukované hodnocení všech uchazečů
(neobsahuje výsledek testu z českého jazyka). Znalost českého jazyka škola ověří rozhovorem.
Pokud preferujete zařazení do třídy s výukou vybraných předmětů v anglickém
jazyce, napište do přihlášky „jazykové – CLIL“, jinak jen „jazykové“.
Podle pořadí úspěšnosti budou přidělována místa v příslušných třídách*.

Přihlášku ke studiu je nutno podat nejpozději do 1. března 2018 – osobně na
sekretariát školy nebo poštou (doporučeně). Umístění v soutěžích lze odevzdat
nejpozději v den přijímací zkoušky. Potvrzení od lékaře nepožadujeme.
Uchazečům, kteří odevzdají doporučení pedagogicko-psychologické poradny jako
součást přihlášky, bude podle obsahu tohoto vyjádření umožněn zvláštní režim
průběhu přijímací zkoušky.
V Brně 19. ledna 2018
*

Mgr. Ilona Kopecká, ředitelka školy

2 třídy. Jedna má kromě rozšířené výuky anglického jazyka navíc výuku vybraných předmětů v AJ (metoda CLIL).

