Pozvánka k přijímacím zkouškám
Milí uchazeči, vážení rodiče.
Na základě Vámi podané přihlášky ke studiu do oboru 79-41-K/41 Gymnázium zveme uchazeče k přijímacím
zkouškám. Zkoušky se uskuteční dne 8. června (podrobnosti viz příloha Pozvánka ke konání JPZ). Vezměte si psací
(modře či černě píšící propisovací tužka) a rýsovací potřeby. Užívání kalkulátoru a tabulek není dovoleno.
Do budovy školy se dostanete hlavním vchodem z Kostelního náměstí, v mezipatře odevzdáte vyplněné Čestné
prohlášení (viz příloha) a Návratku. Vstup do budovy bude umožněn pouze uchazeči, nikoliv jeho doprovodu.
Dodržujte prosím vše, co je uvedeno v Pokynu pro uchazeče k zajištění bezpečnosti ve škole (viz příloha). Písemné
přijímací zkoušky konají uchazeči v rozsahu učiva ZŠ z matematiky a českého jazyka.
Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí s kódy uchazečů bude na webových stránkách školy (www.gybroumov.cz)
zveřejněno ředitelem školy 16. 6. 2020 v 15 hodin. Evidenční číslo v Pozvánce k JPZ je zároveň kódem, pod kterým
budou zveřejněny výsledky uchazeče, a po přidání znaků /2020 je též číslem jednacím. Nepřijatí uchazeči budou o
výsledku přijímacího řízení informováni písemně.
Přijatým uchazečům se žádná informace o přijetí nezasílá. Svůj úmysl studovat v naší škole musí přijatí uchazeči
potvrdit odevzdáním zápisového lístku přímo ve škole, nebo poštou na adresu školy, a to do 23. 6. 2020 (stačí
razítko pošty s tímto datem). Podrobná Kritéria přijetí jsou v příloze.
Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek ve
škole, kam byl přijat na základě vydání nového rozhodnutí podle § 101 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů. Uchazeč může vzít zpět i zápisový lístek uplatněný ve škole s talentovou zkouškou, a
to pokud je následně přijat do školy bez talentové zkoušky.
Nastane-li skutečnost, která brání uchazeči konat zkoušku v uvedeném termínu, musí jej zákonný zástupce
nejpozději do tří dnů od konání zkoušky písemně omluvit řediteli gymnázia. Omluva musí být doložena potvrzením
příslušného orgánu (lékař, policie apod.), vystaveným nejpozději v den konání zkoušky. Náhradní termín pro
přijímací zkoušky byl stanoven na 23. června 2020.
Výzva k nahlédnutí do spisu
Zákonný zástupe uchazeče má možnost se ještě před vydáním rozhodnutí ve věci přijímacího řízení do 1. ročníku
oboru 79-41-K/41 Gymnázium vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Seznámit se s podklady rozhodnutí a vyjádřit se k
nim můžete dne 16. června 2020 od 9:00 do 11:00 v ředitelně školy na adrese Hradební 218, Broumov.
Účastník řízení nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti.
Všem uchazečům přeji úspěch u zkoušek.
Broumov 25. května 2020
Mgr. Jiří Ringel, ředitel školy
Prosíme o vyplnění této NÁVRATKY a její odevzdání 8.6. spolu s Čestným prohlášením.

Jméno uchazeče

.............................................................................

V případě přijetí si jako druhý jazyk vybírám (zaškrtněte jeden):
Francouzský jazyk (začátečníci)
Německý jazyk

Ruský jazyk

Jako jednohodinový dvouletý volitelný předmět si předběžně vybírám (zaškrtněte jeden):
Cestovní ruch
Deskriptivní geometrie
Latina
Robotika
Základy ekonomie
Informace. V pondělí až úterý 7. a 8. září proběhne dvoudenní seznamovací pobyt žáků v Teplicích nad Metují
v Penzionu Metuje v budově penzionu. Přítomen bude třídní učitel, výchovný poradce a školní psycholožka.
Náklady pobytu jsou hrazeny školou z krajského grantu.

POKYN PRO UCHAZEČE K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI VE ŠKOLE
Uchazeč je povinen dodržovat tento pokyn a hygienická pravidla; jejich nedodržování je důvodem
k nevpuštění uchazeče do školy, respektive k vyloučení uchazeče ze zkoušky.

Příchod ke škole a pohyb před školou (i o přestávce mezi testy)




Dostavte se do školy pokud možno přesně v čase uvedeném v pozvánce k přijímacím zkouškám. Ke vstupu
použijte vchod uvedený v pozvánce.
Uchazeči z rizikových skupin (viz níže) se mohou dostavit na zkoušku až o 30 minut dříve, než je čas, který
mají v pozvánce.
Před školou se zbytečně nezdržujte, na nikoho nečekejte… Doprovod prosíme, aby okamžitě opouštěl
tento prostor.

Vstup do budovy školy a pobyt v ní








Vstup do budovy školy je umožněn pouze uchazečům, žádným doprovázejícím osobám.
Uchazeči odevzdají při vstupu do budovy Čestné prohlášení (viz příloha).
Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená
tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do
školy vstoupit.
Všichni uchazeči jsou povinni nosit ve společných prostorách roušky. Každý uchazeč bude mít s sebou
sáček na uložení roušky.
Po chodbách a schodištích se pohybujte pouze v nezbytně nutné míře, nejkratší cestou k cíli a vždy co
nejvíce vpravo ve směru chůze. Za osobou jdoucí před Vámi udržujte odstup nejméně 2 m.
Toalety využívejte pouze na svém patře. V případě, že nelze dodržet vzdálenost 2 m, počkejte na
vhodném místě, až se toalety uvolní. Po použití toalety si umyjte ruce, utřete si je do papírového ručníku a
vydezinfikujte si ruce.
Do jiných prostor, než je Vaše patro, nevstupujte. Nenavštěvujte jiné třídy.

Přestávka mezi testy




Přestávku mezi jednotlivými testy (cca od 10:10 do 10:55) doporučujeme trávit mimo budovu školy se
zákonným zástupcem.
Uchazeči, kteří nechtějí nebo nemohou opustit na přestávku budovu školy, budou se
zajištěným dohledem puštěni na školní dvůr nebo zůstanou ve třídě, kde konali zkoušku.
Uchazeč, který není domluven se svým zákonným zástupcem na opuštění školy o přestávce mezi testy,
nesmí školu v tuto dobu opustit.

Ve třídě










Po každém příchodu do třídy si musí uchazeči umýt (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým
mýdlem) nebo vydezinfikovat ruce. Dezinfekce i mýdlo jsou ve třídě. Dodržujte odstup 2 m.
V každé lavici může sedět pouze jeden uchazeč.
Uchazeč musí po celou dobu zkoušek sedět ve stejné lavici.
Uchazeči z rizikových skupin, kteří přišli 30 minut předem, budou v místnosti, kde probíhá zkouška,
přednostně obsazovat místa nejdále od dveří a pokud možno u oken.
Lavice obsazujte odzadu směrem dopředu ob jednu. Lavice jsou připraveny tak, aby byly od sebe vzdáleny
nejméně 2 m. Nepřesunujte je!
Po dobu, kdy jsou žáci usazeni v lavicích, nemusí mít nasazenou roušku.
Sejmutou roušku si uchazeč ukládá do svého sáčku.

Při podezření na možné příznaky COVID-19


Pokud uchazeč vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude okamžitě umístěn do karanténní
místnosti a bude kontaktován jeho zákonný zástupce. O podezření informuje škola spádovou hygienickou
stanici. Další opatření budou učiněna podle jejich pokynů.

Děkuji za pochopení a za dodržování těchto pokynů. Pomůžete tím chránit zdraví své, ostatních uchazečů
i zaměstnanců školy.
Broumov 25. 5. 2020

Mgr. Jiří Ringel, ředitel školy

Kritéria prvního kola 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 školní rok 2020/2021
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 rozsahu učiva celého RVP ZV. 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 max. 40 bodů. Vychází se z průměrného prospěchu ve 2. pololetí
předposledního ročníku základního vzdělávání a v 1. pololetí posledního ročníku základního vzdělávání (započítávají se pouze
povinné a povinně volitelné předměty). Body za prospěch se přidělují takto:
2. pololetí předposledního ročníku vzdělávání - průměr: 1,00-1,20 = 20 b.; 1,21-1,30 = 10 b.; 1,31-1,50 = 5 b.; nad 1,50 - 0 b.
1. pololetí posledního ročníku vzdělávání - průměr: 1,00-1,20 = 20 b.; 1,21-1,30 = 10 b.; 1,31-1,50 = 5 b.; nad 1,50 - 0 b.
3. Účast ve vědomostních soutěžích a olympiádách
Hodnotí se soutěže a olympiády obsahově související se vzděláváním na gymnáziu, které uchazeč absolvoval v 8. a v 9. ročníku
základní školy. 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 2-4 body. Za potvrzenou účast v krajském kole vědomostní soutěže či olympiády
získá uchazeč 2 body, umístí-li se v takovéto soutěži na 1.- 3. místě, získá navíc 4-6 bodů. Za potvrzenou účast v celostátním
kole vědomostní soutěže či olympiády získá uchazeč 3 body, umístí-li se v takovéto soutěži na 1.- 3. místě, získá navíc 7-9 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. 40 bodů, za účast v soutěžích max. 20 bodů. Celkový počet bodů může být max. 160. Podle získaných bodů
bude vytvořeno pořadí uchazečů, podle kterého budou přijímáni ke vzdělávání až do naplnění předpokládaného počtu
přijímaných žáků - tedy do počtu 28.
Nebude-li možno podle výše uvedených kritérií rozlišit pořadí, rozhodne o umístění v celkovém pořadí nejprve lepší výsledek
přijímací zkoušky, potom lepší výsledek přijímací zkoušky z matematiky a následně z českého jazyka a literatury, 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 1. pololetí posledního ročníku základního vzdělávání z předmětů v pořadí: matematika, český jazyk, cizí jazyk,
fyzika, dějepis.
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: 28.

Termín přijímací zkoušky: pondělí 8. června 2020

5. Druhé 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. Způsob hodnocení uchazečů, kteří splňují podmínky pro nekonání přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury
U těchto uchazečů bude znalost českého jazyka, nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, ověřena rozhovorem.
Rozhovor bude mít formu komisionální zkoušky a bude hodnocen ve stejném rozsahu bodů jako test z českého jazyka.
7. 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.
Mgr. Jiří Ringel, ředitel školy

