Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 –
studijní obor 79-41-K/41 gymnázium (čtyřleté) pro uchazeče z 9.
ročníků
V souladu s § 60 zákonu č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a dle vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím
řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění, vyhlašuji 2. kolo přijímacího řízení pro obor 79-41K/41 gymnázium čtyřleté. Předpokládaný počet přijatých uchazečů = 5.
Termín pro odevzdání přihlášek:
Přihlášky ke vzdělávání pro 2. kolo přijímacího řízení se odevzdávají řediteli školy do 26. května
2017 12:00 hodin osobně nebo prostřednictvím sekretariátu školy nebo doporučenou poštou na adresu
Gymnázium Karla Čapka, Školní 1530, 263 01 Dobříš.
Kritéria hodnocení uchazečů ve 2. kole přijímacího řízení:
Uchazeči budou při přijímání ke vzdělávání hodnoceni podle následujících kritérií:
1. Uchazeči doloží přihlášku protokolem o výsledcích jednotné přijímací zkoušky z CJL a MAT,
konané v 1. kole přijímacího řízení na jiné škole. Hodnocena je úspěšnost v jednotlivých předmětech CJL (max. 30 bodů) a MAT (max. 30 bodů).
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
za každé klasifikační hodnocení získává uchazeč 0 – 7 bodů za průměrný prospěch
+ 3 body za vyznamenání
– 5 bodů za každou dostatečnou v klasifikaci
(max. 30 bodů)
3. Bonifikovány jsou úspěchy v olympiádách a dalších soutěžích, a to takto:
body za olympiády a další soutěže z CJL, cizího jazyka, MAT, FYZ, DEJ, ZMP, BIO, CHE
+ 1 bod účast v okresním kole
+ 2 body úspěšný řešitel okresního kola
+ 3 body účast v krajském kole
+ 5 bodů úspěšný řešitel krajského kola
(max. 10 bodů)
Účast a úspěšnost v olympiádách a soutěžích je nutno doložit k přihlášce.
3. Stanoveno pořadí uchazečů dle zisku bodů (sestupně).
4. Při shodnosti bodů o přijetí rozhoduje:
a) ZPS, zdravotní znevýhodnění
b) počet vyznamenání
c) výsledek JPZ
d) klasifikace CJL+MAT
e) klasifikace z cizího jazyka
f) výsledky v soutěžích
5. Celkový maximální počet získaných bodů je 100.
6. Uchazeč splnil podmínky přijímacího řízení právě tehdy, když dosáhl alespoň 50 bodů.
7. Uchazeč nesplnil podmínky přijímacího řízení, pokud získal méně než 50 bodů.
Zápisový lístek
Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdává zápisový lístek řediteli školy
prostřednictvím sekretariátu nebo poštou nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění
výsledků přijímacího řízení.
Dobříš, 12. května 2017
RNDr. Jiří Kastner, ředitel školy

