
Ředitel Gymnázia, Broumov, Hradební 218 k naplnění předpokládaného stavu žáků 
vyhlašuje 1. 6. 2018 druhé kolo přijímacího řízení do čtyřletého studia. 

Přihlášky je možno podávat do 15. 6. 2018 
 

Kritéria přijímacího řízení pro přijetí ke vzdělávání na Gymnáziu, Broumov, Hradební 218 
pro obor vzdělání dle rámcového vzdělávacího programu 

79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium) pro šk. rok 2018/2019 

  
2. kolo:   

Kritéria přijímacího řízení: 

1. Vykonání přijímací zkoušky z matematiky a z českého jazyka. Přijímací zkouška z matematiky ověřuje učivo a očekávané 
výstupy dané rámcovým vzdělávacím programem (1. - 9. ročník) pro základní vzdělávání a schopnosti logického myšlení. 
Obsahuje početní operace (jako jsou např. úpravy výrazů, řešení rovnic apod.), slovní úlohy a geometrické úlohy. Přijímací 
zkouška z českého jazyka ověřuje učivo a očekávané výstupy dané rámcovým vzdělávacím programem (1. - 9. ročník) pro 
základní vzdělávání.  Skládá se z diktátu nebo z doplňovacího cvičení a z práce s textem se zaměřením na jazykový rozbor. 
Přijímací zkouška z matematiky i z českého jazyka se bodují. Maximum bodů za matematiku je 30, maximum bodů za český 
jazyk je 30. 

2. Prospěch na základní škole. Za prospěch na základní škole může uchazeč získat max. 40 bodů. Vychází se z průměrného 
prospěchu v 1. pololetí posledního ročníku základního vzdělávání (povinné a povinně volitelné předměty). Body za prospěch 
se přidělují takto: 1,0 - 1,10  =  40 bodů,   1,11 - 1,20  =  35 bodů,   1,21 - 1,30 = 30 bodů,   1,31 - 1,40 = 20 bodů,  1,41 - 1,50 
= 10 bodů,  1,51 - 1,60 = 5 bodů, 1,61 a více - 0 bodů.  

Výsledný počet bodů: Celkový počet bodů může být max. 100. Podle získaných bodů bude vytvořeno pořadí uchazečů, 
podle kterého budou přijímáni ke vzdělávání až do naplnění předpokládaného počtu přijímaných žáků v daném oboru - tedy 
do počtu 30. Nebude-li možno podle výše uvedených kritérií rozlišit pořadí, rozhodne o umístění v celkovém pořadí nejprve 
lepší výsledek přijímací zkoušky, potom lepší průměrný prospěch v 1. pololetí posledního ročníku základního vzdělávání a 
potom lepší průměrný prospěch ve 2. pololetí předposledního ročníku základního vzdělávání. Nebude-li možné ani potom 
rozlišit pořadí, bude dalším kritériem lepší známka na vysvědčení z pololetí posledního ročníku základního vzdělávání z 
předmětů v pořadí: matematika, český jazyk, cizí jazyk, fyzika, dějepis.  
 
Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 5  

Termín přijímací zkoušky: 19. 6. 2018 
 
Přijímání cizinců: 
     Osobám, které nejsou státními občany ČR a získaly předchozí vzdělání v zahraniční škole, se při přijímacím řízení promíjí 
na jejich žádost přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka, nezbytnou pro vzdělávání v daném oboru 
vzdělání, škola ověří rozhovorem. Rozhovor bude hodnocen ve stejném rozsahu bodů jako písemná zkouška z českého 
jazyka.                                 
 
Přijímání žáků se zdravotním postižením a se specifickými poruchami učení:     
     Pro vzdělávání na Gymnáziu v Broumově se nevyžaduje potvrzení o zdravotním stavu. Pokud bude žák vyžadovat 
vytvoření vhodných podmínek u přijímací zkoušky z důvodu zdravotního postižení, musí k přihlášce připojit lékařské 
potvrzení o zdravotním postižení včetně doporučení vhodného postupu od školského poradenského zařízení. Bude-li žák 
požadovat zvláštní postup při konání přijímací zkoušky z důvodu specifické poruchy učení (např. dyslexie, dysgrafie apod.), 
musí k přihlášce přiložit doporučení školského poradenského zařízení. 
 
 
 
  
                                                                                                                   PaedDr. Karel Výravský,  ředitel školy 
 
 
1. 6. 2018 
 
 
 
 
 


