Gymnázium, Ústí nad Orlicí, T.G.Masaryka 106
Zásady uplatňované v přijímacím řízení do 1. ročníků šk. roku 2011/12
Zásady přijímacího řízení pro přijetí do prvního ročníku Gymnázia, Ústí nad Orlicí,
T.G.Masaryka 106 vycházejí ze zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v pozdějších zněních a ustanovení
vyhlášky MŠMT ČR č.671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího
řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění vyhl. č. 422/2006 Sb., 46/2008 Sb., 394/2008
Sb.
Přihláška uchazeče musí být doručena na Gymnázium Ústí nad Orlicí do 15.3. 2011 na
předepsaném formuláři a potvrzena příslušnou základní školou. Potvrzení lékaře o zdravotní
způsobilosti nevyžadujeme.
1. Přijímací řízení do prvního ročníku čtyřletého studia, obor 79-41-K/41 Gymnázium
1.1. První kolo přijímacího řízení
V 1.kole přijímacího řízení se uplatňují tato kritéria pro posouzení uchazečů o studium:
- prospěch na základní škole (50 bodů)
- výsledky přijímací zkoušky (130 bodů)
1.2. Prospěch na základní škole
Zohledňuje se prospěch uchazečů na konci 8. třídy a v 1. pololetí 9. třídy v osmi předmětech:
ČJ, CJ, Dě, Ze, Ma, Ch, Fy, Př. Součet těchto 16 známek s se započítává do bodového zisku b
podle vzorce b = 66 - s.
Maximální bodový zisk za prospěch žáka je 50 (samé jedničky), jedna dvojka znamená 49 b atd.
1.3. Přijímací zkouška
Termín přijímací zkoušky je stanoven na 26.4., 27.4. a 28.4. 2011 dle výběru uchazeče.
Přijímací zkoušku tvoří trojice testů společnosti SCIO:
- test obecných studijních předpokladů (max. 60 bodů)
- matematika (30 bodů)
- český jazyk (40 bodů)
1.4. Celkové hodnocení
Přijímací komise sestaví pořadí podle součtu bodů získaných v obou částech přijímacího řízení.
Při rovnosti bodů u několika uchazečů přijímací komise vezme v úvahu další kritéria v daném
pořadí: umístění v olympiádách, výborné výsledky ve sportovních a kulturních soutěžích, součet
průměrného prospěchu ze všech předmětů v obou pololetích 8. třídy a v 1. pololetí 9. třídy
základní školy.
Jako podklady pro doplňková kritéria je třeba s přihláškou ke studiu doložit kopie diplomů,
výsledkových listin soutěží apod.
1.5. Přijetí ke studiu
Ke studiu bude přijato prvních nejvýše 30 uchazečů, z toho jeden uchazeč může být přijat na
odvolání. Podmínkou přijetí v prvním kole je však dosažení alespoň 115 bodů.
1.6. Další kola přijímacího řízení
Podle počtu přijatých uchazečů, kteří odevzdali zápisový lístek v předchozím kole přijímacího
řízení, vyhlašuje ředitel školy další kola přijímacího řízení.
Termín podání přihlášek, počet volných míst, způsob a kritéria, vše bude vždy uvedeno na
webových stránkách školy.

2. Přijímací řízení do prvního ročníku osmiletého studia, obor 79-41-K/81 Gymnázium
2.1. První kolo přijímacího řízení
V 1.kole přijímacího řízení se uplatňují tato kritéria pro posouzení uchazečů o studium:
- prospěch na základní škole (20 bodů)
- výsledky přijímací zkoušky (60 bodů)
2.2. Prospěch na základní škole
Součet známek s za 1. pololetí 5. třídy z předmětů český jazyk, cizí jazyk, matematika,
vlastivěda a přírodověda se dosadí do vzorce pro výpočet bodového ohodnocení b následovně:
b = 30 – 2s. Nejvyšší možný počet bodů je 20 (samé jedničky), jedna dvojka znamená 18 bodů
atd.
2.3. Přijímací zkouška
Termín přijímací zkoušky je stanoven na 26.4., 27.4. a 28.4. 2011 dle výběru uchazeče. Přijímací
zkoušku tvoří test obecných studijních předpokladů společnosti SCIO. Výsledek testu se
v přijímacím řízení zohledňuje 60 body.
2.4. Celkové hodnocení
Přijímací komise sestaví pořadí podle součtu bodů získaných v obou částech přijímacího řízení.
Při rovnosti bodů jsou brána v úvahu další kritéria v daném pořadí: vyšší bodové hodnocení u
přijímací zkoušky, průměrný prospěch ze všech předmětů.
2.5. Přijetí ke studiu
Ke studiu bude přijato prvních nejvýše 30 uchazečů, z toho jeden uchazeč může být přijat na
odvolání. Podmínkou přijetí v prvním kole je však dosažení alespoň 50 bodů.
2.6. Další kola přijímacího řízení
Podle počtu přijatých uchazečů, kteří odevzdali zápisový lístek v předchozím kole přijímacího
řízení, vyhlašuje ředitel školy další kola přijímacího řízení.
Termín podání přihlášek, počet volných míst, způsob a kritéria, vše bude vždy uvedeno na
webových stránkách školy.
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