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informace o přijímání ke studiu  
ve školním roce 2018/2019
 (v souladu s odst. 3 § 60 a odst. 3 § 61 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění)

n Osmileté studium 
/KKOV 79-41-K/81/ pro žáky s ukončeným 5. ročníkem ZŠ 
Přihlášku doručte do školy do pátku 1. března 2019. 
Nepožadujeme potvrzení lékaře. 
Povolený počet přijímaných uchazečů:  30
Škola koná přijímací řízení podle § 60 z. č. 561/2004 Sb. ve znění 
pozdějších novel. Přijímací testy bude zpracovávat a vyhodnocovat 
společnost CERMAT (www.cermat.cz).
V přijímacím řízení hodnotí ředitel školy uchazeče podle § 60 odst. 
13) z.č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů takto: 
a) za výsledky v testech z českého jazyka a matematiky nejvýše 100 
bodů (každý test 50 bodů). 
b) prospěch uchazečů na vysvědčení v pololetí 5. ročníku ZŠ bude zo-
hledněn v celkovém bodovém hodnocení takto: za dvě výborné (jed-
ničky) z českého jazyka a matematiky 10 bodů, za jednu výbornou 
a jednu chvalitebnou 8 bodů, jinak nula bodů. 
Celkový součet bodů může být tedy nejvýše 110 bodů.
V případě stejného celkového součtu bodů více uchazečů budou dále 
rozhodovat lepší výsledky v soutěžích (MO Z5, Matematický klokan 
- kategorie Klokánek). Výsledky v soutěži je třeba doložit diplomem 
nebo zápisem na přihlášce ke studiu potvrzené ředitelem ZŠ.
Testy se budou konat: 
1. termín - úterý 16. dubna 2019
2. termín - středa 17.  dubna 2019
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n Čtyřleté studium
/KKOV 79-41-K/41/ pro žáky s ukončeným 9. ročníkem ZŠ 
Přihlášku doručte do školy do pátku 1. března 2019. 
Nepožadujeme potvrzení lékaře.
Povolený počet přijímaných uchazečů: 60
Škola koná přijímací řízení podle § 60 z. č. 561/2004 Sb. ve znění poz-
dějších novel. Přijímací testy bude zpracovávat a vyhodnocovat spo-
lečnost CERMAT (www.cermat.cz). V přijímacím řízení hodnotí ředitel 
školy uchazeče podle § 60 odst. 13) z. č. 561/2004 Sb. ve znění poz-
dějších předpisů takto: 
a) za výsledky v  testech z  českého jazyka a  matematiky nejvýše  
100 bodů (každý test 50 bodů). Uchazeči se do celkového hodnocení 
započítává lepší výsledek písemného testu (podle § 60d odst. 2).
b) za známky z předmětů (český jazyk, cizí jazyk - který se žák učí na 
ZŠ déle a matematika) na výročním vysvědčení v 8. a na pololetním 
vysvědčení v 9. ročníku  ZŠ. Maximální zisk za vysvědčení je 50 bodů 
v případě samých jedniček z těchto předmětů. Za každý stupeň snížení 
známky se odečítají tři body.
c) uchazeči, kteří se umístili  v okresních kolech olympiád (ČJL, MAT, 
ANJ, NEJ, FRJ, FYZ, CHE, BIO, DEJ, ZMP) na 1., 2. nebo 3. místě  
v  8. nebo 9. ročníku ZŠ získají 10 bodů (výsledky v  soutěži je třeba 
doložit diplomem nebo zápisem na přihlášce ke studiu potvrzené  
ředitelem ZŠ). 
Celkový součet může být tedy nejvýše 160 bodů.
Testy se budou konat:   
1. termín - pátek 12. dubna 2019
2. termín - pondělí 15. dubna 2019

Další a podrobnější informace o přijímacím řízení v letošním 
školním roce 2018/2019 najdete na: www.gymberoun.cz


