Gymnázium a Obchodní akademie, Tanvald,
příspěvková organizace

---------------------------------------V Tanvaldě 19. 1. 2019

Kritéria pro přijímací zkoušky pro doplnění třídy KVINTA
osmiletého studia obor 79-41-K/81- gymnázium pro školní rok
2019/2020.
Ředitel Gymnázia a Obchodní akademie, Tanvald, příspěvková organizace
Mgr. František B R U S stanovil pro přijímací zkoušky do pátého ročníku osmiletého
studia obor 79-41-K/81 - gymnázium pro školní rok 2019/2020 následující kritéria:
Protože se nejedná o přijímání do prvního ročníku studia (podle zákona 561/2004
Sb.-Školský zákon), nekoná se toto přijímací řízení formou jednotné přijímací zkoušky
podle zákona.
1. Ke studiu mohou být přijati žáci 9. tříd nebo úspěšní absolventi základní školy.
2. Uchazeči se hlásí na běžné přihlášce ke studiu na SŠ. Protože přihláška ke
studiu do kvinty není přihláškou k přijímacím zkouškám podle školského
zákona, může si uchazeč podat dvě přihlášky ke studiu na SŠ a třetí do kvinty
Gymnázia a Obchodní akademie Tanvald.
3. Uchazeči s průměrným prospěchem do 1,25 na konci 8. ročníku a v pololetí
9. ročníku budou přijati bez přijímacích zkoušek.
4. Uchazeči se záporným počtem bodů nebudou přijati.
5. Pokud po ukončení příjmu přihlášek bude počet uchazečů s průměrným
prospěchem do 1,25 větší než počet volných míst, konají všichni uchazeči bez
rozdílu zkoušku. Pokud tato situace nastane, budou na to uchazeči
upozorněni na internetových stránkách školy a v písemné pozvánce ke
zkouškám.
6. Ostatní uchazeči konají přijímací zkoušku ze studijních předpokladů.
7. Přijímací zkoušky proběhnou v prvním kole v jednom termínu
17. 4. 2019.
8. Přijato ke studiu bude celkem 15 uchazečů (14 přímo, 1 místo na odvolání) v
pořadí podle průměrného prospěchu dle bodu 3 těchto kritérií a další podle
celkem získaných bodů.
9. Uchazeči, kteří se umístili na 1. až 5. místě okresního kola nějaké olympiády
nebo vědomostní soutěže nebo prokáží získání jazykové zkoušky úrovně A2,
získají dodatečné body pro celkové vyhodnocení přijímacího řízení.
10.
Bodové hodnocení:
a. výsledky přijímací zkoušky – max. 50 bodů.
b. prospěch na ZŠ max. 20 (8. třída 2. pol. a 9. třída 1. pol. – body určeny
přepočtem od 10 do 0 - při průměrném prospěchu 1,00 - 10 bodů, při
průměrném prospěchu 2,00 a horším - 0 bodů)
c. vědomostní soutěže a olympiády max. 10 - 1. místo 5 bodů, 2. místo 3
body, 3. - 5. místo 1 bod, úspěšné složení jazykových zkoušek (AJ, NJ,…)
na úrovni A2 – 10 bodů.
d. známka dostatečně nebo nedostatečně z ČJ, cizí jazyk, M na konci 8.
třídy a v pololetí 9. třídy - uchazeč obdrží 50 záporných bodů za každou
dostatečnou nebo nedostatečnou z uvedených předmětů
11. Pokud zůstanou nenaplněná místa, bude se konat druhé kolo.

Mgr. František Brus, ředitel školy

