Informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2020/2021 –
první kolo pro čtyřleté studium
Ve školním roce 2020/2021 bude otevřena:


1 třída čtyřletého studia 79-41-K/41 (28 žáků)

Do čtyřletého studia (obor 79-41-K/41 Gymnázium) budou přijati žáci, kteří se umístí
ve společné výstupní sestavě s výsledky řádného a náhradního termínu na 1. – 28. místě.

Jednotná přijímací zkouška v přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou
je stanovena na základě § 60 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Organizací jednotné přijímací zkoušky bylo pověřeno Centrum pro zjišťování výsledků
vzdělávání „CERMAT“. Uchazeči budou konat jednotnou přijímací zkoušku formou
písemného testu z českého jazyka a literaturyꓼ písemného testu z matematiky a její aplikace.
Testy jsou vytvořené a hodnocené Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání - CERMAT.
Kompletní informace – včetně ukázek testů - naleznete na webových stránkách
www.cermat.cz (v odkazu „Jednotná přijímací zkouška 2020“).
Termín pro podání přihlášky ke studiu je do 1.3.2020!! (není nutné dokládat lékařské
potvrzení). Uchazeč o studium, cizí státní příslušník, předloží doklad, který jej opravňuje
pobývat na území ČR. Vysvědčení ze zahraniční školy musí být úředně ověřené a přeložené do
českého jazyka.
Slovní hodnocení musí být podle § 51, odst. 3 školského zákona převedeno do klasifikace.
Dobu na vypracování testů lze prodloužit, a to na základě doporučení pedagogickopsychologické poradny (toto je nutno odevzdat s přihláškou ke studiu).
Termíny jednotné přijímací zkoušky, jež se koná formou písemného testu z předmětu Český
jazyk a literatura a písemného testu z předmětu Matematika a její aplikace, která se koná formou
písemného testu, jsou stanoveny ve dvou termínech:
1. termín 14. dubna 2020
2. termín 15. dubna 2020
Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny obory vzdělání
na tyto dny:
1. termín 13. května 2020
2. termín 14. května 2020
Maximální bodový zisk je 110 bodů - 50 bodů z písemného testu z českého jazyka, 50 bodů
z písemného testu z matematiky a za průměr známek na vysvědčení – viz tabulka.
Průměr

1,0

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

Body

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

2,0 a
výše
0

Body za olympiády a vědomostní soutěže se nepřidělují.
Povolené pomůcky na jednotnou přijímací zkoušku jsou pouze psací a rýsovací potřeby.

 V případě rovnosti bodů bude dána přednost uchazeči s celkovým vyšším počtem bodů
z centrálně zadávaného testu z českého jazyka (Cermat).
 V případě, že rovnost bodů bude trvat i poté, bude dána přednost uchazeči s celkovým
vyšším počtem bodů z otevřených úloh z centrálně zadávaného testu z matematiky
(Cermat).
 V případě, že rovnost bodů bude stále trvat, bude dána přednost uchazeči s celkovým vyšším
počtem bodů z otevřených úloh z centrálně zadávaného testu z českého jazyka a literatury
(Cermat).

Závazná kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 budou
zveřejněna do 31.1.2020!
V Hostivici dne 7. 10. 2019

Ing. Bc. Petra Šnajberková
ředitelka školy

