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Informace k přijímacímu řízení na Gymnáziu Trutnov
pro školní rok 2019/2020 (přijímací řízení 2019)
Čtyřletý obor - gymnázium všeobecné, kód studia 79-41-K/41 – kritéria





Předpokládá se přijetí nejvýše 60 uchazečů.
Všichni uchazeči vykonají centrálně stanovenou jednotnou přijímací zkoušku (dále jen JPZ)
organizovanou společností CERMAT.
Testy JPZ se konají z předmětů Český jazyk a literatura (CJL) a Matematika a její
aplikace (MA) v rozsahu učiva stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro
základní vzdělávání. Ilustrační testy jsou k dispozici na www.cermat.cz.

Celkové hodnocení v rámci přijímacího řízení:
1. Znalosti a další vlastnosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčeních
z předchozího vzdělávání (maximálně 45 bodů). Průměrný prospěch ze všech vyučovaných
předmětů za období uvedená na přihlášce ke studiu bude lineárně přepočten na body – za
průměr 1.0 - maximum bodů (45), za průměr 2,5 - minimum bodů (0). Počet přidělených bodů
za konkrétní prospěch je možno vyhledat v tabulce uvedené v příloze č. 1. V případě snížené
známky z chování jsou dosažené body za prospěch kráceny takto: stupeň 2 – odečte se 15
bodů, stupeň 3 odečte se 30 bodů.
2. Schopnosti, dovednosti a studijní předpoklady prokázané oficiálními podklady
(maximálně 10 bodů). Hodnocena budou umístění v okresních a vyšších kolech níže
uvedených postupových soutěží a výsledky dalších přehlídek nebo aktivit dle údajů
v tabulkách níže. Hodnotí se pouze výsledky dosažené v průběhu předposledního nebo
posledního ročníku vzdělávání v ZŠ.
V kategorii A se každá soutěž hodnotí pouze jednou. Započítá se nejhodnotnější dosažený
výsledek.
V kategorii B se bez ohledu na počet a charakter aktivit započtou body nejvýše jednou dle
dosažené úrovně (dva nebo jeden bod).
Kategorie A:
Vyjmenované znalostní soutěže vyhlašované MŠMT v kategorii A – Matematická
olympiáda, Fyzikální olympiáda, Chemická olympiáda, Biologická olympiáda,
Soutěže v cizích jazycích, Olympiáda v českém jazyce, Dějepisná olympiáda,
Zeměpisná olympiáda, Pythagoriáda, Matematický klokan.
Soutěžní kolo
Celostátní
Krajské
Okresní

1. místo
10 bodů
7 bodu
5 bodů

2. místo
9 bodů
6 bodů
4 body

3. místo
9 bodů
6 bodů
3 body

4. místo
8 bodů
5 bodů
2 body

5. místo
8 bodů
5 bodů
1 bod
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Kategorie B:
Ostatní soutěže, přehlídky a další zájmové aktivity odpovídající svým charakterem
vyučovaným předmětům vyučovaným v základní škole:
Soutěžní kolo
Celostátní
Krajské

1. místo
2 body
1 bod

2. místo
2 body
1 bod

3. místo
2 body
1 bod

Umístění ze soutěží kategorie A doložte kopií diplomu nebo výsledkové listiny. Kopie
dokladů, které musí být potvrzeny vysílající školou, přiložte k přihlášce ke studiu. Umístění a
aktivity kategorie B lze doložit stejným způsobem jako v kategorii A nebo předložením
originálu diplomu nebo jiného hodnověrného dokladu o účasti přímo v sekretariátu Gymnázia
Trutnov k pořízení kopie. Takto lze doložit příslušný materiál o umístěních v soutěžích
nejpozději do 12. dubna 2019 (lze doplnit k již podané přihlášce). Na později předložené
doklady již nemůže být brán zřetel. Nedostatečné nebo nejednoznačné podklady nebudou pro
hodnocení použity.
3. Aktuální znalosti a dovednosti z matematiky a českého jazyka vyjádřené hodnocením
přijímací zkoušky, konané formou JPZ (za každý jednotlivý předmět maximum 50 bodů –
dohromady 100 bodů). Pro úspěšné splnění JPZ je nezbytné získat z každého jednotlivého
testu nejméně 10 bodů z 50. Za celou zkoušku je pak třeba získat nejméně 22 bodů ze 100
možných.
Celkové hodnocení
Nejvýše 60 uchazečů, kteří se v celkovém pořadí umístí nejvýše, bude přijato ke studiu.
V případě rovnosti bodů rozhoduje o lepším pořadí:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Vyšší počet bodů získaných v centrálně zadávaných testech (CZT).
Vyšší počet bodů získaných v CZT z matematiky.
Lepší výsledek v CZT z úloh ověřujících dovednost aplikovat vědomosti při řešení
nestandardních úloh a problémů v matematice.
Lepší výsledek v CZT z úloh ověřujících porozumění textu v oblasti CJL.
Lepší výsledek v CZT v oblasti MA ověřující osvojení znalostí a dovedností v oblasti čísel
a početních operací.
Lepší výsledek v CZT v oblasti MA ověřující osvojení znalostí v oblasti závislostí a vztahů,
čtení a třídění informací a práce s daty.
Lepší výsledek v CZT v oblasti MA ověřující osvojení znalostí v oblasti geometrie v rovině
a prostoru.
Lepší výsledek v CZT v oblasti CJL ověřující osvojení znalostí v oblasti pravidel českého
pravopisu.
Lepší výsledek v CZT v oblasti CJL úlohy ověřující vědomosti a dovednosti z oblasti
morfologie, syntaxe, slovotvorby, lexikologie a sémantiky.
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10.

Lepší výsledek v CZT v oblasti CJL ověřující osvojení znalostí v oblasti literární,
komunikační a slohové výchovy.
Termíny testování:

první termín
druhý termín
první náhradní termín
druhý náhradní termín

12. 4. 2019
15. 4. 2019
13. 5. 2019
14. 5. 2019

Uchazeč o studium (zákonný zástupce) musí doručit přihlášku ke studiu na zvolenou školu
nejpozději do 1. března 2019 (osobně do sekretariátu školy nebo poštou). K přihlašování je
nutné použít aktuální (platný pro rok 2019) formulář přihlášky s možností uvedení dvou
středních škol (ke stažení je k dispozici na webu Gymnázia Trutnov nebo CERMATu).
V kontaktech vždy uveďte platné telefonní číslo a e-mailovou adresu na zákonného zástupce
uchazeče. V případě, že chcete ke komunikaci využívat datovou schránku, uveďte informaci
výslovně na přihlášce.
Uchazeč, který podává přihlášku na dvě různé školy (na jednu školu pouze v případě, že se
jedná o dva různé obory), kde je studium zakončené maturitní zkouškou, vykoná JPZ
dvakrát. Poprvé v prvním termínu ve škole, kterou na přihlášce uvedl jako první, podruhé
ve druhém termínu na škole, kterou na přihlášce uvedl jako druhou. Pro potřeby
vyhodnocení přijímacího řízení se v obou školách uchazeči započte lepší výsledek JPZ.
V případě, že se uchazeč ze závažných důvodů nemohl k PZ dostavit v řádném termínu a omluví
svoji absenci u ředitele školy do tří pracovních dnů, může konat zkoušku v náhradním termínu.
Vyjádření lékaře na přihlášce ke studiu není vyžadováno.
Případný požadavek na uzpůsobení podmínek konání testů je možný jedině na základě
předložení posudku školského poradenského zařízení, které musí být doloženo spolu
s přihláškou do 1. 3. 2019.
Přílohy:
-

Příloha č. 1 – Tabulka bodů přidělovaných za průměrný prospěch uvedený na přihlášce.

V Trutnově dne 25. ledna 2019

Mgr. Petr Skokan
ředitel Gymnázia Trutnov

