Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021

Předpokládané počty přijatých uchazečů
Obor vzdělání

Předpokládaný počet přijatých uchazečů

79-41-K/ 61 Gymnázium

36

79-41-K/ 41 Gymnázium

28

Šestileté studium


Obor vzdělání – kód a název: 79-41-K/61 Gymnázium




Přijímací zkouška je písemná a skládá se ze státní a školní části.
Státní část obsahuje jednotnou zkoušku z matematiky a jednotnou zkoušku z českého jazyka
(Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání).
Školní část je tvořena písemnou zkouškou z anglického jazyka. Školní část přijímací zkoušky může
být nahrazena dokladem o absolvování zkoušky z anglického jazyka s mezinárodní platností
jazykové úrovně A1 a vyšší dle Evropského referenčního rámce pro jazyky. (Tento doklad musí
být odevzdán spolu s přihláškou)
Přijatý zájemce o studium potvrzuje svůj zájem o studium na škole odevzdáním zápisového
lístku.
Termín podpisu smlouvy o studiu bude se zákonnými zástupci uchazeče dohodnut osobně.






Kritéria přijímacího řízení do šestiletého studia pro první kolo 1. a 2.
termín
Průměrný prospěch (počítá se z průměrných prospěchů dosažených v 1.
a 2. pololetí 6. ročníku ZŠ a v 1. pololetí 7. ročníku ZŠ)
1,00 – 1,15 včetně (10 bodů), 1,16 – 1,29 (9b.), 1,30 – 1,36 (5b.), 1,37 –
1,50 (1bod), 1,51 a více (0b.)
Uchazečům, kteří nemají vysvědčení ze ZŠ či víceletých gymnázií
zapsaných v rejstříku škol, budou přepočítána poslední tři vysvědčení ze
zahraniční školy individuálně, max. však do výše 10 bodů. Vysvědčení
musí být úředně přeložené a ověřené.
Slovní hodnocení musí být podle § 51 odst. 3 Školského zákona
převedeno do klasifikace.
Jednotná zkouška z českého jazyka
Hodnoceny budou pouze odpovědi zaznamenané v záznamovém archu.
Jednotná zkouška z matematiky
Hodnoceny budou pouze odpovědi zaznamenané v záznamovém archu.

max. 10 bodů

max. 50 bodů
max. 50 bodů

Zkouška z anglického jazyka

max. 50 bodů

Školní část přijímací zkoušky může být nahrazena dokladem o
absolvování zkoušky z anglického jazyka s mezinárodní platností jazykové
úrovně A1 a vyšší dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.
(hodnoceno 50 body)
Akceptované doklady: Cambridge English: Young Learners (YLE) Movers,
Flyers, Osvědčení o jazykové úrovni Cambridge Center, KEY, KEY for
Schools
celkem
max. 160 bodů
V případě shodného bodového zisku budou zohledňovány výsledky v kritériích (v uvedeném pořadí)
 Součet výsledků jednotné zkoušky z českého jazyka a matematiky
 Výsledek jednotné zkoušky z matematiky

Organizace postupu přijímacího řízení pro šestileté studium













správně vyplněnou a základní školou potvrzenou přihlášku je nutno odevzdat do kanceláře PSJG do
2. března 2020.
Dle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je dána
účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.
Dle § 20 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, se osobám, které získaly předchozí vzdělání ve
škole mimo území České republiky, při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách promíjí na
žádost přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v
daném oboru vzdělání, škola ověří rozhovorem. Pro zařazení těchto osob do výsledného pořadí
uchazečů bude škola vycházet z redukovaného hodnocení.
Výsledky 1. kola přijímacího řízení budou vyvěšeny na internetových stránkách školy (www.psjg.cz –
v sekci Pro uchazeče) a na vstupních dveřích školy.
Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu zašle ředitel školy zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých
uchazečů poštou.
Rozhodnutí o přijetí ke studiu bude připraveno k osobnímu vyzvednutí v termínech, které budou
zveřejněny na www.psjg.cz po přijímacím řízení. V těchto dnech bude možné i osobně odevzdat
zápisový lístek (zápisový lístek je třeba odevzdat nejpozději do 10 pracovních dnů od oznámení
rozhodnutí o přijetí ke studiu).
Škola má zájem přijímat žáky, kteří splnili kritéria, bezodkladně do naplnění kapacity.
Přijatí žáci budou společně s rodiči pozváni ředitelem školy na přelomu května a června 2020 na první
informační schůzku. Během této schůzky žáci absolvují rozřazovací zkoušku z angličtiny a z druhého
zvoleného cizího jazyka.
Způsob financování studia
Škola vybírá od rodičů finanční příspěvek na studium dítěte.

Čtyřleté studium


Obor vzdělání - kód a název: 79-41-K/41 Gymnázium






Přijímací zkouška je písemná a skládá se ze státní a školní části.
Státní část obsahuje jednotnou zkoušku z matematiky a jednotnou zkoušku z českého jazyka
(Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání).
Školní část je tvořena písemným psychologickým testem.
Přijatý zájemce o studium potvrzuje svůj zájem o studium na škole odevzdáním zápisového lístku.



Termín podpisu smlouvy o studiu bude se zákonnými zástupci uchazeče dohodnut osobně.

Kritéria přijímacího řízení do čtyřletého studia pro první kolo 1. a 2.
termín
Průměrný prospěch (počítá se z průměrných prospěchů dosažených v 1.
a 2. pololetí 8. ročníku ZŠ a v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ)
1,00 – 1,10 (15 bodů), 1,11 – 1,20 (14b.), 1,21 – 1,30 (13b.), 1,31 – 1,40
(12b.), 1,41 – 1,50 (11b.), 1,51 – 1,60 (10b.), 1,61 – 1,70 (5b.), 1,71 – 1,80
(1b.), 1,81 a více (0b.)
Uchazečům, kteří nemají vysvědčení ze ZŠ či víceletých gymnázií
zapsaných v rejstříku škol, budou přepočítána poslední tři vysvědčení ze
zahraniční školy individuálně, max. však do výše 15 bodů. Vysvědčení
musí být úředně přeložené a ověřené.
Slovní hodnocení musí být podle § 51 odst. 3 Školského zákona
převedeno do klasifikace.
Jednotná zkouška z českého jazyka
Hodnoceny budou pouze odpovědi zaznamenané v záznamovém archu.
Jednotná zkouška z matematiky
Hodnoceny budou pouze odpovědi zaznamenané v záznamovém archu.
Psychologický test
Intelektové pásmo
Vynikající intelekt
Výrazný nadprůměr
Mírný nadprůměr
Průměr
Podprůměr

max. 15 bodů

max. 50 bodů
max. 50 bodů
max. 35 bodů

body
35
30
29 - 20
19 - 1
0

Soutěže a olympiády – bonifikace za umístění na 1. – 3. místě v okresním
a vyšším kole individuálních soutěží a olympiád vyhlašovaných MŠMT a
uvedených ve věstníku MŠMT (doklad o umístění – kopii diplomu, příp.
výsledkovou listinu potvrzenou organizátorem – je třeba dodat
s přihláškou. Koná – li se soutěž později, je nutné dodat doklad nejpozději
do 8. 4. 2020).
Akceptujeme doklady ze současného nebo předcházejícího školního roku.

max. 10 bodů

V dané soutěži se uznává jen jedno (nejvyšší) umístění. Každé umístění 5
bodů. Započítávají se nejvýše dvě soutěže.
celkem
max. 160 bodů
V případě shodného bodového zisku budou zohledňovány výsledky v kritériích (v uvedeném
pořadí)
 Součet výsledků jednotné zkoušky z českého jazyka a matematiky
 Výsledek jednotné zkoušky z matematiky

Organizace postupu přijímacího řízení pro čtyřleté studium













správně vyplněnou a základní školou potvrzenou přihlášku je nutno odevzdat do kanceláře PSJG do
2. března 2020.
Dle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je dána
účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.
Dle § 20 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, se osobám, které získaly předchozí vzdělání ve
škole mimo území České republiky, při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách promíjí na
žádost přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v
daném oboru vzdělání, škola ověří rozhovorem. Pro zařazení těchto osob do výsledného pořadí
uchazečů bude škola vycházet z redukovaného hodnocení.
Výsledky 1. kola přijímacího řízení budou vyvěšeny na internetových stránkách školy (www.psjg.cz –
v sekci Pro uchazeče) a na vstupních dveřích školy.
Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu zašle ředitel školy zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých
uchazečů poštou.
Rozhodnutí o přijetí ke studiu bude připraveno k osobnímu vyzvednutí v termínech, které budou
zveřejněny na www.psjg.cz po přijímacím řízení. V těchto dnech bude možné i osobně odevzdat
zápisový lístek (zápisový lístek je třeba odevzdat nejpozději do 10 pracovních dnů od oznámení
rozhodnutí o přijetí ke studiu).
Škola má zájem přijímat žáky, kteří splnili kritéria, bezodkladně do naplnění kapacity.
Přijatí žáci budou společně s rodiči pozváni ředitelem školy na přelomu května a června 2020g na
první informační schůzku. Během této schůzky žáci absolvují rozřazovací zkoušku z angličtiny a z
druhého zvoleného cizího jazyka.
Způsob financování studia
Škola vybírá od rodičů finanční příspěvek na studium dítěte.

PhDr. Ladislav Bartůška v. r.
ředitel PSJG

