Vyhlášení dalšího kola přijímacího řízení
pro školní rok 2016/2017
do oboru vzdělávání 79-41-K/41 – Gymnázium
(1. ročník čtyřletého gymnázia)

Na základě ustanovení § 60 odst. 10 zákona č. 561/2004Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuje
ředitel školy další kolo přijímacího řízení do 1. ročníku čtyřletého gymnázia.

1. Kód studijního oboru: 79-41-K/41 – Gymnázium
2. Rozhodnutí ředitele o konání přijímací zkoušky: přijímací zkouška se nekoná
3. Kritéria přijímacího řízení
V dalším kole přijímacího řízení budou uchazeči o studium hodnoceni podle:
a) průměrného prospěchu za 1. pololetí 8. třídy ZŠ, 2. pololetí 8. třídy ZŠ a 1.
pololetí 9. třídy ZŠ nebo odpovídajícího ročníku nižšího stupně víceletého
gymnázia nebo osmiletého programu konzervatoře. Do průměrného
prospěchu se započítávají všechny povinné a povinně volitelné předměty za
uvedená klasifikační období.
b) dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy
uchazeče (kopie výsledků jednotného ověřování přijímacího řízení – výsledky
testů CERMAT z matematiky a českého jazyka a literatury, které se konaly dne
15.4.2016, v případě, že uchazeč tyto testy vykonal, nebo kopie diplomu za 1.
– 3. místo v předmětových soutěžích okresního a regionálního kola – uchazeči
doloží společně s přihláškou ke studiu).
Při rovnosti bodů, které určují celkové pořadí uchazečů, bude využito doplňkové
kritérium – dosažený prospěch ve výše uvedených pololetích ZŠ v tomto pořadí:
1. prospěch z matematiky
2. prospěch z českého jazyka
3. prospěch z 1. cizího jazyka
4. Předpokládaný počet přijatých uchazečů: 4
Počet míst na odvolání: 1
Pokud splní podmínky přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje
jejich pořadí podle výsledků hodnocení přijímacího řízení.
5. Termín pro podání přihlášek ke studiu: do 20.5.2016
6. Přihlášku ke studiu obdrží uchazeči na Gymnáziu, Hranice, Zborovská 293, v kanceláři
školy, 1. poschodí vlevo, dveře č. 18, v termínu od 12.5.2016, a to vždy v pracovních
dnech od 8.00 do 14.00 hod.
Přihlášku podepsanou nezletilým uchazečem a jeho zákonným zástupcem doručí uchazeč
nebo zákonný zástupce řediteli Gymnázia, Hranice, Zborovská 293 (osobně do 20.5.
2016). Přihláška musí být potvrzena příslušnou základní školou.

7. Termín zveřejnění výsledků dalšího kola přijímacího řízení: 23.5.2016
8. Příjímací řízení je určeno žákům devátých tříd základní školy případně dalším uchazečům
s ukončeným základním vzděláním.

Hranice 7.5.2013

PhDr. Radovan Langer
ředitel školy

