Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky,
Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace
Křižíkova 1258, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

Kritéria přijímacího řízení
pro školní rok 2017/2018
Obor vzdělání: 79-41-K/41 Gymnázium
Denní forma vzdělávání
Předpokládaný počet přijímaných uchazečů:
30 uchazečů
Součástí přijímacího řízení je přijímací zkouška. Přijímací zkoušku tvoří jednotné testy pro obory
středního vzdělání s maturitní zkouškou, které zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání
(CERMAT).

Kritéria přijímacího řízení:
I. kritérium – Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání, a to průměrný prospěch
(zaokrouhlený na dvě desetinná místa) na vysvědčeních za 1. a 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy
základní školy (nebo odpovídajících ročníků víceletého gymnázia). Do průměrného prospěchu se nepočítá
známka z chování.
V rámci tohoto kritéria může uchazeč získat maximálně 60 bodů. Vyšší průměrný prospěch představuje nižší
počet bodů.
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Uchazeč získá tolik bodů dle uvedené tabulky, nachází-li se jeho průměr pod hranicí uvedené v poli “do“.
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(Např. při průměru od 1,10 do 1,19 získá uchazeč 18 bodů, při průměru 1,20 získá uchazeč 16 bodů).
Za nesplnění tohoto kritéria bude považováno hodnocení stupněm nedostatečný v kterémkoliv z předmětů
ve sledovaných pololetích. V tom případě získá uchazeč 0 bodů.

II. kritérium – Výsledky hodnocení dosažené při přijímací zkoušce – z testů:
český jazyk a literatura
maximálně 50 bodů,
matematika
maximálně 50 bodů.
V rámci tohoto kritéria může uchazeč získat maximálně 100 bodů.
III. kritérium – Další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče,
v úvahu budou brána:
- umístění na prvních třech místech okresních kol, na prvních deseti místech regionálních (krajských)
a republikových (národních) kol a vybraných soutěží jednotlivců (jako jsou např. olympiády, soutěže
v cizích jazycích, vědomostní soutěže apod.) za poslední 4 roky. V úvahu nebudou brána umístění
v soutěžích týmů, družstev, souborů apod.
Uchazeč může získat 6 bodů, pokud se umístil v soutěžích na vyjmenovaných místech okresních, krajských
nebo republikových kol.
národní (republikové) kolo
regionální (krajské) kolo
okresní kolo

1. – 10. místo
1. – 10. místo
1. – 3. místo

Podklady pro bodové hodnocení budou čerpány z kopií diplomů, osvědčení, certifikátů apod., které připojí
uchazeč jako přílohu k přihlášce ke vzdělávání.
V rámci tohoto kritéria může uchazeč získat maximálně 6 bodů.

V rámci celého přijímacího řízení může uchazeč získat celkem maximálně 166 bodů.
Na základě hodnocení výsledků uchazečů v přijímacím řízení bude sestaveno celkové pořadí úspěšnosti
uchazečů v prvním kole přijímacího řízení.
Při rovnosti bodů budou rozhodující:
Získané body v testu z matematiky – při rovnosti bodů u více uchazečů pak rozhodují získané body
v testu z českého jazyka a literatury. Pokud i zde dojde k rovnosti bodů, rozhodující bude hodnocení
prospěchu na základní škole, a to v pořadí: 1. pololetí 9. třídy, 2. pololetí 8. třídy, 1. pololetí 8. třídy.
Uchazeč, který k přihlášce ke studiu přiloží odborný posudek školského poradenského zařízení
(pedagogicko-psychologické poradny) o zdravotním postižení nebo zdravotním znevýhodnění obsahující
vyjádření
o doporučení vhodného postupu při konání přijímací zkoušky, vykoná tuto zkoušku v souladu s doporučením
školského poradenského zařízení (vyhl. č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání,
v platném znění).

Frenštát pod Radhoštěm 25. ledna 2017

RNDr. Milena Vaverková
ředitelka školy

