Krkonošské gymnázium a Střední odborná škola
Komenského 586, 543 01 Vrchlabí, IČ: 60153245
Pracoviště Hostinné, Horská 309, Hostinné, tel: 499 441 442, email: info@gymhost.cz

Podmínky a kritéria přijímacího řízení pro přijetí do vyššího ročníku podle § 63 zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
obor vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium – doplnění kvinty pro školní rok 2020/2021 –
pracoviště Hostinné
Všeobecná ustanovení:
- Přihlášku ke vzdělávání musí škola obdržet do 19. 6. 2020. Její doručení není povinností základní školy, ale
každého uchazeče, resp. jeho zákonného zástupce. Vyjádření lékaře není nutné. K přihlašování je nutno použít
formulář přihlášky (ke stažení je na webu školy nebo MŠMT).
- Předpokládaný počet přijímaných uchazečů je 10.
- Uchazeči budou hodnoceni pod čísly (= registrační číslo). Registrační číslo bude uchazeči přiděleno ve škole
nejpozději v den přijímací zkoušky před jejím zahájením.
- Uchazeč napíše do řádku Škola: Krkonošské gymnázium a Střední odborná škola a do řádku Obor vzdělání (kód a
název), do kterého se uchazeč hlásí a případně zaměření: 79-41-K/81, gymnázium, osmileté gymnázium
Hostinné, doplnění kvinty.
- Podmínkou pro účast v přijímacím řízení je znalost druhého cizího jazyka (němčiny nebo ruštiny) v úrovni
minimálně dvouletého studia odpovídající RVP ZV. Tato skutečnost musí být doložena výpisem známek z tohoto
jazyka na konci 8. třídy a v pololetí 9. třídy základní školy (uvedeno musí být na přihlášce). Bez takto prokázané
znalosti němčiny nebo ruštiny v uvedeném rozsahu nelze uchazeče ke studiu přijmout.
Kritéria přijímacího řízení a jejich hodnocení:
- Uchazeči s průměrným prospěchem ze všech předmětů (vyjma chování) za období uvedená na přihlášce ke
vzdělávání, a to z posledních tří vysvědčení (zpravidla 1. pololetí a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku)
do 1,30 budou přijati bez přijímací zkoušky.
- Ostatní uchazeči vykonají zkoušku zadávanou ředitelem školy z předmětů Český jazyka a literatura a
Matematika v rozsahu učiva stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.
- Bude-li po ukončení příjmu přihlášek počet uchazečů s průměrným prospěchem do 1,30 větší než
předpokládaný počet volných míst, konají všichni bez rozdílu zkoušku. V takovém případě uchazeči obdrží
upozornění v písemné pozvánce ke zkouškám a informace se také objeví na internetových stránkách školy.
Přijímací zkouška (uveden je maximální možný bodový zisk):
1. Test z předmětu Český jazyk a literatura
2. Test z předmětu Matematika

50 bodů
50 bodů

1. Kritéria pro hodnocení zkoušky zadávanou ředitelem školy z předmětu Český jazyk a literatura:
Podkladem pro přidělení bodů jsou výsledky z testu z předmětu Český jazyk a literatura, ve kterém uchazeč může
získat maximálně 50 bodů. Pro přijetí musí žák získat z testu z předmětu Český jazyk a literatura minimálně 25 bodů.
2. Kritéria pro hodnocení zkoušky zadávanou ředitelem školy z předmětu Matematika:
Podkladem pro přidělení bodů jsou výsledky z testu z předmětu Matematika, ve kterém uchazeč může získat
maximálně 50 bodů. Pro přijetí musí žák získat z testu z předmětu Matematika minimálně 20 bodů.
Výsledné vyhodnocení:
Závěrečné vyhodnocení odpovídá součtu bodů získaných v jednotlivých výše uvedených částech. Maximální bodový
zisk je 100 bodů. V případě rovnosti celkového počtu získaných bodů rozhoduje o lepším pořadí: 1) vyšší počet bodů
získaných ze zkoušky z matematiky, 2) lepší celkový prospěch v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ, 3) lepší známka na
vysvědčení v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ v pořadí matematika, český jazyk, anglický jazyk.

Termíny přijímacích zkoušek zadávaných ředitelem školy:
24. 6. 2020
V případě, že se uchazeč ze závažných důvodů nemohl k PZ dostavit v řádném termínu a omluví svoji absenci u
ředitele školy do tří pracovních dnů, může konat zkoušku v náhradním termínu. Výsledky přijímacího řízení budou
zveřejněny 25. 6. 2020 do 12:00 hodin.
Oznámení výsledků přijímacího řízení:
Ředitel školy ukončí hodnocení uchazečů do dvou pracovních dnů po dni konání přijímací zkoušky. Podle výsledků
dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel školy jejich pořadí a zveřejní seznam přijatých
uchazečů ve škole a na webových stránkách školy pod přidělenými registračními čísly.

Hostinné 16. 6. 2020
Mgr. Martin Vlášek
ředitel školy

