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Informace o přijímacím řízení ve školním roce 2016 - 2017 
 
Vážení rodiče, milí budoucí studenti gymnázia, podáváme Vám tímto první informaci o přijímacím řízení 

v roce 2016-2017. 

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). 

 

I. Podmínky pro přijímání ve školním roce 2016-2017 
Uchazeč podá přihlášku ke studiu podle §60a z. č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších novel na školu do 

1. března 2017. Uchazeč může podat pro první kolo přijímacího řízení nejvýše dvě přihlášky (viz §60a odst. 4)). 

 

Ředitel školy přijme nejvýše 30 uchazečů do osmiletého studia a 60 uchazečů do čtyřletého studia. 

Jednotné přijímací zkoušky se budou konat ve dvou termínech podle pořadí školy uvedené na přihlášce 

uchazeče.   

pro osmileté studium   1. termín úterý 18. dubna 2017 

2. termín čtvrtek 20. dubna 2017 

 

pro čtyřleté studium   1. termín středa 12. dubna 2017 

2. termín středa 19. dubna 2017 

 

Přijímací testy se budou konat z českého jazyka a matematiky. Testy i jejich vyhodnocení bude 

zpracovávat společnost Cermat. Podle současných informací bude možné dosáhnout v každém testu nejvýše 50 

bodů.  

1) Do oboru vzdělávání  KKOV 79-41-K/81 (osmileté studium) budou přijímáni uchazeči, kteří ukončí 

úspěšně 5. ročník základní školy. Škola bude přijímat jednu studijní třídu, t.j. 30 studentů, kteří budou 

přijímáni podle výše celkového součtu získaných bodů.  

Body lze získat:  

1. 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)). 

2. Prospěch uchazečů na vysvědčení v pololetí 5. ročníku ZŠ bude zohledněn v celkovém bodovém 

hodnocení takto: za dvě výborné (jedničky) 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. 

 

2) Do oboru vzdělávání  KKOV 79-41-K/41 (čtyřleté studium) budou přijímáni uchazeči, kteří 

ukončí úspěšně 9. ročník základní školy. Škola bude přijímat dvě studijní třídy, t.j. 60 studentů.   

Uchazeči se hodnotí podle celkového součtu bodů: 

Body lze získat:  

1. 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)). 

2.     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 základní školy. Maximální zisk za vysvědčení 

je 50 bodů v případě samých jedniček z těchto předmětů. Za každý stupeň snížení známky se odečítají 

tři body. 

3.     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 maximálně 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. 

Přijati budou uchazeči seřazení podle celkového součtu bodů. 
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Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn na nástěnce v budově školy a na internetových stránkách školy 

(www.gymberoun.cz) pod registračními čísly (registrační čísla předáme každému uchazeči v den, kdy bude 

konat přijímací zkoušky).  

Rozhodnutí o přijetí ke studiu se podle z. č. 561/2004 Sb. ve znění dalších novel nezasílají poštou.  

    Zákonní zástupci přijatých uchazečů musí potvrdit zájem o studium v dané střední škole odevzdáním 

zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jejich přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních 

dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí.  

     Nepotvrdí-li zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve 

střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke 

vzdělávání v dané střední škole.  

     Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou.  

(Prosíme zákonné zástupce přijatých uchazečů, kteří nevyužijí možnosti přijetí, aby informovali neprodleně 

školu).  

Seznam nepřijatých se podle §60e odst. 1) z. č. 561/2004 Sb. nezveřejňuje a rozhodnutí o nepřijetí bude 

odesláno zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů. 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání podle § 60e odst. 3) z. č.561/2004 Sb. ve lhůtě 3 pracovních dnů    

od jeho doručení.  

Odvolání se podává u ředitele střední školy, jejíž činnost vykonává Gymnázium Joachima Barranda, Beroun, 

Talichova 824.  Rozhoduje se ve smyslu §81 - § 93 z. č. 500/2004 Sb. O odvolání rozhoduje  podle § 183 odst.4) 

z. č.561/2004 Sb Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 15021 Praha 5. 

 

 

V Berouně dne 24. září 2016     Stanislav Lidinský, ředitel školy 
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