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JPZ 

celkem celkem výsledek

24. 1670 45 37 23 60 105 přijat

1737 40,2 10 11 21 61,2 nepřijat z důvodu neprospěchu u JPZ

Odůvodnění:

V Trutnově dne 21. května 2019     Petr Skokan

Výsledková listina přijímacího řízení 2018 - 1. kolo - náhradní termín - dne 13. 5. 2019

Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

obor 79-41-K/81 - osmileté studium

O přijetí uchazečů ke vzdělávání ve střední škole rozhoduje podle ustanovení § 59 odst. 2 a § 165 odst. 2 písm. f) školského zákona, 

ředitel školy, který v souladu s § 2 a 3 vyhlášky č. 671/2004 Sb., v platném znění, stanovil a zveřejnil, že nejvyšší počet přijímaných 

uchazečů do oboru vzdělání uvedeného ve výroku rozhodnutí v denní formě vzdělávání je 30. Podle § 60, odst. 4 školského zákona 

stanovil ředitel školy rovněž kritéria přijímacího řízení, která byla předem zveřejněna, a jednotliví uchazeči s nimi byli řádně 

seznámeni rovněž na pozvánce k přijímací zkoušce. 

                                                                                                                                                                                                                                    

Všichni uchazeči, kteří se v řádném termínu účastnili jednotné přijímací zkoušky (JPZ), byli hodnoceni dle výše zmíněných kritérií. 

Dva uchazeči se testování v řádných termínech nezúčastnili, v předepsané lhůtě byli řádně omluveni, takže se zúčastnili JPZ v  

náhradní termínu 13. 5. 2019. Na základě hodnocení všech kritérií bylo sestaveno pořadí uchazečů, kteří úspěšně absolvovali JPZ v 

řádných termínech, a z těchto uchazečů byli nejúspěšnější do naplnění počtu 28 přijati ke vzdělávání. Poté, kdy proběhlo testování v 

náhradních termínech, byly výsledky uchazečů účastnících se náhradních termínů hodnoceny podle stejné metodiky a kritérií jako u 

ostatních, a jejich výsledek zahrnut do celkového pořadí. Teprve v tomto okamžiku je možno přijmout ke vzdělávání zbývající 

uchazeče do počtu třicet tak, aby byla naplněna nejvyšší povolená kapacita (30). Pro úspěšné absolvování JPZ bylo nutno získat v 

dílčích zkouškách z matematiky 10 a z ČJ 10 bodů. Za JPZ celkem alespoň 22 bodů. Uchazeči, kteří neprospěli, byli hodnoceni 

mimo pořadí. Uchazeč 1670 absolvoval úspěšně JPZ v náhradním termínu a umístil se na 24. místě. Ke vzdělávání byl přijat.  

Uchazeč 1737 nebyl ke vzdělávání přijat z důvodu neprospěchu u JPZ. Uchazeči, kteří se v pořadí zveřejněném před konáním 

náhradního termínu umístili od 24. místa níže, se tímto okamžikem posouvají v celkovém pořadí o jedno místo dolů. 

                                                                                                                                                                                                                                                     

 ředitel školy
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