Kriteria přijímacího řízení na Gymnáziu Karla Čapka, Dobříš
v roce 2009 pro první kolo přijímání uchazečů do prvních
ročníků čtyřletého a osmiletého studia pro školní rok 2009/2010
Studijní obor 79-41-K/41 gymnázium
pro uchazeče z 9. ročníků
1. Uchazeči nekonají přijímací zkoušku.
2. Jsou zohledněna tři klasifikační hodnocení a to za:
1. pololetí 8. ročníku základní školy
2. pololetí 8. ročníku základní školy
1. pololetí 9. ročníku základní školy
bonifikována je i účast a úspěchy v olympiádách a dalších soutěžích a to takto:
a) za každé klasifikační hodnocení získává uchazeč 0 – 25 bodů za průměrný
prospěch
+5
bodů za vyznamenání
–5
bodů za každou dostatečnou v klasifikaci
– 25
bodů za nedostatečný prospěch
b) body za olympiády a další soutěže z CJL, cizího jazyka, MAT, FYZ, DEJ, ZMP,
BIO, CHE
+ 1 bod
úspěšný řešitel školního kola
+ 2 body
účast v okresním kole
+ 3 body
úspěšný řešitel okresního kola
+ 4 body
účast v krajském kole
+ 5 bodů
úspěšný řešitel krajského kola
Celkem lze získat 90 bodů za prospěch plus body za soutěže a olympiády.
Účast a úspěšnost v olympiádách a soutěžích je nutno doložit (kopie diplomů,
potvrzení školy) k přihlášce.
3. Bude stanoveno pořadí uchazečů dle zisku bodů (sestupně).
4. Dojde-li ke shodnosti bodů, rozhoduje:
a) ZPS, zdravotní znevýhodnění
b) počet vyznamenání
c) porovnání prospěchu z CJL+MAT+cizí jazyk
d) porovnání prospěchu z CJL+MAT
e) porovnání prospěchu z MAT
f) výsledky v soutěžích
5. Uchazeč splnil podmínky přijímacího řízení právě tehdy, když dosáhl alespoň
30 bodů. Uchazeč nesplnil podmínky přijímacího řízení, pokud získal méně než
30 bodů.
6. Do prvního ročníku Gymnázia Karla Čapka, Dobříš studijní obor 79-41-K/41
gymnázium lze pro školní rok 2009/2010 přijmout nejvýše 30 uchazečů.

Studijní obor 79-41-K/81 gymnázium
pro uchazeče z 5. ročníků
1. Všichni uchazeči vykonají SCIO testy z českého jazyka, matematiky a obecných
studijních předpokladů a dále bude zohledněn prospěch za 1. pololetí 5. ročníku
základní školy.
Kritéria:
prospěch ze základní školy...............................max
testy SCIO – český jazyk...................................max
testy SCIO – matematika..................................max
testy SCIO – obecné studijní předpoklady.........max

25
25
25
25

bodů
bodů
bodů
bodů

Celkem ...........................................................max 100 bodů
2. Na základě výše uvedených kritérií bude stanoveno pořadí, při případné
shodnosti bodů při přepočtu ze „skóre“ hodnocení SCIO rozhoduje dále:
a) změněná pracovní schopnost, zdravotní znevýhodnění
b) výsledek testu SCIO – obecné studijní předpoklady
c) výsledek testu SCIO – MAT
d) výsledek testu SCIO – CJL
3. Uchazeč splnil podmínky přijímacího řízení, pokud získal alespoň 50 bodů.
Uchazeč nesplnil podmínky přijímacího řízení, pokud získal méně než 50 bodů.
4. Do prvního ročníku Gymnázia Karla Čapka, Dobříš pro školní rok 2009/2010
studijního oboru 79-41-K/81 gymnázium lze přijmout nejvýše 30 uchazečů.
5. Pro první kolo přijímacího řízení jsou stanoveny 2 termíny přijímacích zkoušek,
na které lze podat přihlášku:
1. termín.......................................................22. dubna 2009
2. termín.......................................................24. dubna 2009
vždy od 8:00 hodin.

V Dobříši 31. ledna 2009

Zdeňka Cimická, ředitelka školy

