Kritéria prvního kola přijímacího řízení pro přijetí ke vzdělávání na Gymnáziu, Broumov, Hradební 218
pro obor vzdělání dle rámcového vzdělávacího programu
79-41-K/81 Gymnázium (osmileté studium) pro školní rok 2019/2020
1. Vykonání přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky
Přijímací zkouška bude konána jako jednotná zkouška organizovaná Centrem. Jednotná zkouška obsahuje uzavřené testové úlohy
s nabídkou odpovědi, otevřené testové úlohy bez nabídky odpovědi, případně široce otevřené úlohy s hodnocením postupu řešení.
Jednotná zkouška ověřuje učivo podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (dále jen „RVP ZV“) ze
vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. Při tvorbě testů se vychází z učiva
stanoveného v RVP ZV pro 1. stupeň základní školy. Test z českého jazyka trvá 60 minut, test z matematiky trvá 70 minut.
2. Prospěch na základní škole
Za prospěch na základní škole může uchazeč získat 0 - 25 bodů. Bodově se hodnotí prospěch z předmětů český jazyk a literatura a
matematika ve 2. pololetí 4. ročníku a prospěch z předmětů český jazyk a literatura, cizí jazyk a matematika v 1. pololetí 5. ročníku.
Za každou známku 1 z uvedených předmětů získá uchazeč 5 bodů, za každou známku 2 získá 3 body. Známky horší než 2 se bodově
nehodnotí.
3. Účast ve vědomostních soutěžích a olympiádách
Hodnotí se soutěže a olympiády obsahově související se vzděláváním na gymnáziu, které uchazeč absolvoval ve 4. a v 5. ročníku
základní školy. Za potvrzené umístění na 1. místě ve školním kole vědomostní soutěže či olympiády získá uchazeč 1 bod. Za
potvrzenou účast v okresním kole vědomostní soutěže či olympiády získá uchazeč 3 body, umístí-li se v takovéto soutěži na 1.- 3.
místě, získá navíc 3-5 bodů. Za potvrzenou účast v krajském či v celostátním kole vědomostní soutěže či olympiády získá uchazeč
3 body, umístí-li se v takovéto soutěži na 1.- 3. místě, získá navíc 6-8 bodů. Takto získané body se sčítají a započítávají až do
maximální výše 20 bodů.
Potvrzení o účasti (případném umístění) v soutěžích a olympiádách lze přiložit k přihlášce nebo odevzdat v kanceláři školy
nejpozději v den konání přijímací zkoušky. Potvrzení může mít formu diplomu či výsledkové listiny z příslušné soutěže nebo ho může
vystavit základní škola.
4. Výsledný počet bodů
Za test z českého jazyka a literatury může uchazeč získat max. 50 bodů, za test z matematiky max. 50 bodů, za prospěch na základní
škole max. 25 bodů, za účast v soutěžích max. 20 bodů. Celkový počet bodů může být max. 145. Podle počtu získaných bodů bude
vytvořeno pořadí uchazečů, podle kterého budou přijímáni ke vzdělávání až do naplnění předpokládaného počtu přijímaných žáků
- tedy do počtu 30.
Nebude-li možné podle výše uvedených kritérií jednoznačně určit pořadí, rozhodne o umístění v celkovém pořadí nejprve lepší
výsledek jednotné zkoušky, potom lepší výsledek jednotné zkoušky z matematiky a následně z českého jazyka. Bude-li i tak výsledek
přijímací zkoušky stejný, rozhodne o umístění v celkovém pořadí další pomocné kritérium, kterým je lepší známka na vysvědčení v
1. pololetí 5. ročníku z předmětů v tomto pořadí: matematika, český jazyk, cizí jazyk. Posledním pomocným kritériem je lepší bodové
hodnocení jednotlivých příkladů v testu z matematiky počínaje posledním příkladem.
Hranicí úspěšnosti, které musí uchazeč dosáhnout v jednotné zkoušce za oba hodnocené předměty dohromady jako nezbytné
podmínky pro přijetí, je 25 % bodů z maximálního možného počtu bodů.
Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 30
Termíny přijímací zkoušky: 16. 4. 2019 (1. termín), 17. 4. 2019 (2. termín)
5. Druhé kolo a další kola
Bude-li vyhlášeno 2. kolo přijímacího řízení, případně kola další, budou kritéria přijímacího řízení zveřejněna v den vyhlášení
příslušného kola přijímacího řízení.
6. Přijímání žáků se zdravotním postižením a se specifickými poruchami učení
Pro vzdělávání na Gymnáziu v Broumově se nevyžaduje potvrzení o zdravotním stavu. Pokud bude uchazeč vyžadovat vytvoření
vhodných podmínek u přijímací zkoušky z důvodu zdravotního postižení, musí k přihlášce připojit lékařské potvrzení o zdravotním
postižení včetně doporučení vhodného postupu při přijímací zkoušce od školského poradenského zařízení. Bude-li uchazeč
požadovat zvláštní postup při konání přijímací zkoušky z důvodu specifické poruchy učení (např. dyslexie, dysgrafie apod.), musí
k přihlášce přiložit doporučení školského poradenského zařízení včetně doporučení vhodného postupu při přijímací zkoušce.
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