Kritéria přijímacího řízení do čtyřletého studia – studijního oboru 79-41-K/41 Gymnázium

Do prvního ročníku čtyřletého studia gymnázia se přijímají žáci, kteří v daném školním roce úspěšně ukončí
devátý ročník základní školy.
Přihlášky ke vzdělávání podávají uchazeči na předepsaných tiskopisech ředitelce gymnázia do úterý
1. března 2022 (www.glit.cz/dokumenty.html).
Upozorňujeme uchazeče o studium, že naše škola nepožaduje, aby měli přihlášku ke studiu potvrzenou
lékařem, tedy tzv. potvrzení o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání.
Pro školní rok 2022/2023 bude přijato do 1. ročníku čtyřletého studia celkem 30 žáků.
První kolo přijímacího řízení
Ředitelka školy vyhlašuje přijímací řízení do 1. ročníku oboru vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium. Všichni uchazeči
budou konat přijímací zkoušku z českého jazyka a literatury a z matematiky. Pro přijímací zkoušky bude škola
využívat testy od firmy Cermat.
Uchazeči mají právo konat jednotné zkoušky dvakrát a do hodnocení jim bude započten lepší výsledek každého
z testů.
V prvním kole přijímacího řízení se budou přijímací zkoušky konat:
1. termín 12. dubna 2022
2. termín 13. dubna 2022
Náhradní termíny pro konání přijímacích zkoušek v prvním kole přijímacího řízení jsou stanoveny:
1. termín 10. května 2022
2. termín 11. května 2022
1. část – Testy z předmětů matematika a její aplikace a český jazyk a literatura
•
•

ČJ – český jazyk a literatura: 60 minut čistého času – max. 50 bodů
M – matematika a její aplikace: 70 minut čistého času – max. 50 bodů

Uchazeč může získat maximálně 100 bodů.
Podmínkou pro přijetí uchazeče ke vzdělávání je, aby v součtu bodů z obou testů dosáhl následující
minimální hranice: minimálně 35 bodů ze 100 možných.
Pro uchazeče z Ukrajiny je minimální hranice 17 bodů z 50 možných bodů z testu z matematiky.
Znalost českého jazyka bude ověřena v souladu s ustanovením §20 odst. 4 školského zákona rozhovorem
s přihlédnutím k předpokládanému pokroku v průběhu období před zahájením docházky do školy.

2. část – Hodnocení uchazečů z předchozího vzdělávání
Body za průměrný prospěch v prvním pololetí 9. ročníku ZŠ budou přiděleny takto:
Průměrný prospěch
v prvním pololetí 9. ročníku ZŠ
1,00 – 1,10 včetně
1,10 – 1,30 včetně
1,30 – 1,50 včetně
1,50 – 2,00 včetně
větší než 2,00

Přidělené body
15
14
13
12
11

Uchazeč může získat maximálně 15 bodů.
3. část – Výsledky v soutěžích (vyhlašovaných MŠMT, Pardubickým krajem, městem, školou, ZUŠ, DDM,
sportovním klubem, …)
Uchazeč může získat maximálně 10 bodů.
4. část – Účast a práce na projektech – (vyhlašovaných MŠMT, Pardubickým krajem, městem, základní školou,
střední školou, ZUŠ, DDM, neziskovou organizací, sportovním klubem, ...)
Uchazeč může získat maximálně 5 bodů.
Škola na základě dodaných podkladů přidělí body z 3. a 4. části. K přihlášce ke studiu přiložte diplomy, potvrzení
výsledkové listiny pořádající organizace nebo základní školy.
Pořadí pro přijetí žáka bude stanoveno na základě součtu získaných bodů v první, druhé, třetí
a čtvrté části hodnocení přijímacího řízení.
V případě rovnosti bodů je pro přijetí rozhodující:
• výsledek testu z předmětu matematika a její aplikace
• výsledek testu z předmětu český jazyk a literatura
• průměrný prospěch žáka v druhém pololetí 8. ročníku ZŠ ze všech povinných předmětů (zaokrouhlený
na dvě desetinná místa)
Další kola přijímacího řízení
Ředitelka střední školy může vyhlásit další kola přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu žáků,
přičemž postupuje administrativně obdobně jako v prvním kole přijímacího řízení s výjimkou povinnosti
stanovit 2 termíny přijímací zkoušky.
Při vyhlášení dalších kol přijímacího řízení se vyhlašuje i termín, do kdy je nejpozději možné podávat přihlášky
ke vzdělávání.
Přijímací zkouška pro další kola přijímacího řízení se koná v termínu stanoveném ředitelkou školy, nejdříve však
14 dní po vyhlášení dalšího kola přijímacího řízení. Pozvánku k přijímací zkoušce pro další kolo přijímacího řízení
zasílá ředitelka školy nejpozději 7 pracovních dnů před termínem konání přijímací zkoušky.
Přihláška se i pro další kola vyplňuje (a dokládá potřebnými materiály) stejným způsobem jako v kole prvním.
Kritéria přijímacího řízení pro další kola budou zveřejněna na www.glit.cz.

V Litomyšli dne 5. dubna 2022
Mgr. Ivana Hynková
ředitelka gymnázia
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