
         V Kutné Hoře 15. ledna 2019 

Kritéria přijetí pro školní rok 2019/2020 

Otevíraný obor: 

Studium všeobecné denní čtyřleté pro absolventy 9. ročníku ZŠ (obor 79-41-K/41): 

Plánovaný počet otevíraných tříd: 2 - 3 třídy/60 - 90 žáků 

Předpoklady, za kterých se uchazeč může stát žákem školy k 1. 9. 2019, jsou:  

- doložení úspěšného splnění povinné školní docházky nebo úspěšně ukončeného základního 

vzdělávání (vysvědčení), 

- potvrzení zájmu uchazeče vzdělávat se v oboru vzdělávání uplatněním zápisového lístku, 

- u cizinců dodání potvrzení k pobytu. 

Termíny testování:  

1. termín: 12. 4. 2019 

2. termín: 15. 4. 2019 

Kritéria přijetí: 

Uchazeče seřadíme na základě těchto kritérií: 

 

a) Výsledky testů z českého jazyka a literatury a matematiky (testy CERMAT – celkem 60%): za každý 

z testů maximálně 50 bodů podle výsledků jednotlivých testů (50 bodů při 100% úspěšnosti, 0 bodů 

při 0% úspěšnosti), maximální zisk za oba testy je celkem 100 bodů. 

(U uchazečů, kteří nebudou konat jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a literatury podle 

§ 20 odst. 4 školského zákona a prokáží rozhovorem znalost českého jazyka, která je nezbytná pro 

vzdělávání, bude použito redukované hodnocení.) 

b) Prospěch na ZŠ (celkem 30%): vypočítává se ze studijních výsledků z těchto předmětů: český jazyk, 

oba cizí jazyky, občanská výchova, dějepis, zeměpis, matematika, fyzika, chemie, biologie. 

Maximální počet: 50 bodů – průměr 1,00, za každou chvalitebnou odečítáme 2 body, za dobrou 

7 bodů, za dostatečnou 15 bodů (platí pro 1. pol. 9. r.). 

Započítávají se známky za poslední tři pololetí (známky v 1. pol. 9. r., v 2. pol. 8. r. a 1. pol. 8. r.); 

hodnocení je stejné jako u prospěchu v 1. pol. 9. ročníku, ale s následujícím rozdílem: v 2. pol. 8. r. 

v řádu setin bodu, v 1. pol. 8. r. v řádu desetitisícin bodu. 

Bonifikace za návštěvu třídy s rozšířenou výukou matematiky, přírodovědných předmětů nebo cizích 

jazyků, pokud je na přihlášce potvrzení školy: přičítáme 2 body (ne v případě samých výborných 

v 1. pol. 9. r.). 

c) Olympiády: za 1. – 3. místo v okresních a vyšších kolech olympiád (celkem 10 % - maximální zisk 

v případě více soutěží je 16 bodů) v českém jazyce, dějepise, zeměpise, matematice, chemii, fyzice, 

biologii a konverzačních soutěží v cizích jazycích v letošním školním roce (doložené diplomem): 

1. místo 10 bodů, 2. místo 7 bodů, 3. místo 5 bodů.  

 

V případě nejasností mě můžete kdykoliv kontaktovat na telefonu 775 325 967 nebo na 

adrese slavicek@gymkh.eu 

 

Vladislav Slavíček 

ředitel školy 

mailto:slavicek@gymkh.eu

