Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083
Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017 – čtyřleté studium
V Pardubicích 5. 1. 2016

Na základě doporučení zřizovatele (Usnesení rady Pardubického kraje R/1304/10) všichni uchazeči
o vzdělávání vykonají přijímací zkoušku. Do 1. ročníku školního roku 2016/2017 bude přijato 60
uchazečů.
V 1. kole přijímacího řízení proběhne testování uchazečů 15. 4. 2016. Náhradní termín je stanoven na 13.
5. 2016.
Konání jednotných testů bude probíhat v rámci pokusného ověřování organizace přijímacího řízení do
oborů vzdělávání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotných testů vyhlášeného
MŠMT pod č.j.: MSMT-26724/2015-3
Testování bude probíhat podle jednotného harmonogramu a bude mít formu písemných testů z českého
jazyka a matematiky. Dodavatelem testů je společnost Cermat.
Rozsah testů
 Česká jazyk: 60 minut čistého času – max. počet bodů 50
 Matematika: 60 minut čistého času – max. počet bodů 50
Hodnocení uchazečů o vzdělávání
Hodnocení výsledků příjímacího řízení bude zohledněno maximálně 140 body.
Kritéria pro hodnocení uchazečů:
1. Počet bodů dosažených v testech z ČJ a MA
Maximální počet bodů je 100. Podmínkou pro přijetí uchazeče ke vzdělávání na gymnáziu je, aby
v testech dosáhl v součtu minimálně 35 bodů.
Pozn.: V případě organizování druhého a dalších kol přijímacího řízení bude tato bodová hranice
upravena.
Uchazeč, který nesplní uvedenou podmínku, nemůže být přijat ke studiu na gymnáziu. V případě, že tuto
podmínku splní více jak 60 uchazečů, bude pro stanovení pořadí použito následujícího postupu:
Body z testů všech uchazečů, kteří splnili podmínku bodu č. 1, budou sečteny s body získanými za
prospěch ze ZŠ a za aktivity nad rámec běžných školních povinností (účast a umístění v soutěžích a
přehlídkách typu A vyhlašovaných MŠMT). Z takto vzniklého pořadí bude přijato ke studiu 60
nejlepších uchazečů. Ostatní nebudou přijati z kapacitních důvodů. V případě, že všech prvních
šedesát uchazečů neodevzdá zápisové lístky, mohou být tito uchazeči (61. a následující) následně
přijati ke studiu na základě odvolání v rámci využití nástroje tzv. autoremedury v souladu se
školským zákonem v platném znění.
2. Hodnocení výsledků z předchozího vzdělávání
a) Do hodnocení se započítávají známky na vysvědčení za 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy
z předmětů:
matematika, český jazyk, první cizí jazyk, fyzika, chemie, přírodopis, zeměpis a dějepis
Počet přidělených bodů se bude řídit přiloženou tabulkou

Rozpis přidělovaných bodů za dosažený průměr známek z vybraných předmětů:
součet známek
z vybraných předmětů
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

průměrný prospěch
přidělené body
z vybraných předmětů
1,00
30,00
1,06
29,88
1,13
29,50
1,19
28,88
1,25
28,00
1,31
26,88
1,38
25,50
1,44
23,88
1,50
22,00
1,56
19,88
1,63
17,50
1,69
14,88
1,75
12,00
1,81
8,88
1,88
5,50
1,94
2,88
2,00
1,00

b) Za aktivity nad rámec běžných školních povinností (účast a umístění v olympiádách a soutěžích)
ve školních letech 2014/15 a 2015/16, dokládajících zájem uchazeče o studium může získat
uchazeč nejvýše 10 bodů (Pokud byl doklad přiložen k přihlášce nebo doručen na gymnázium
nejpozději 15. 3. 2016. U soutěží konaných po tomto datu může uchazeč doručit doklad nejdéle
do 20. 4. 2016 do 15:00 hod.).

Přihláška musí být doručena na gymnázium nejdéle do 15. 3. 2016.
 Soutěže a přehlídky typu A vyhlašované MŠMT:

účast v okresním kole – 1bod
okresní kolo do 3. místa - 2 body
účast v krajském kole – 3 body
krajské kolo do 3. místa - 5 bodů
účast v celostátním kole – 7 bodů
celostátní kolo do 5. místa - 10 bodů

Umístění a účast na soutěžích musí být doložená diplomem, účastnickým listem nebo výsledkovou
listinou.
3. Rovnost v celkovém bodovém ohodnocení
Při rovnosti bodů v přijímacím řízení rozhoduje o pořadí celkové hodnocení testů, dále hodnocení testu
z matematiky, dále hodnocení testu z českého jazyka, dále hodnocení výsledků z předchozího vzdělávání,
dále počet jedniček z českého jazyka, matematiky a prvního cizího jazyka na vysvědčení za 2. pololetí 8.
ročníku a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ.

Mgr. Luděk Burian
ředitel Gymnázia, Pardubice, Dašická 1083

