
 
Gymnázium Karla Čapka, Dobříš, Školní 1530 
Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018     
 

Studijní obor 79-41-K/41 gymnázium pro uchazeče z 9. ročníků 
Podle § 60 odst. 4 školského zákona stanovil ředitel školy následující kritéria přijímacího řízení: 
Studijní obor 79-41-K/41 gymnázium pro uchazeče z 9. ročníků 
1. Uchazeči konají jednotnou přijímací zkoušku z CJL (max 30 bodů) a MAT (max 30 bodů) 
2. Jsou zohledněna tři klasifikační hodnocení a to za: 

1. pololetí 8. ročníku základní školy 
2. pololetí 8. ročníku základní školy 
1. pololetí 9. ročníku základní školy             

  za každé klasifikační hodnocení získává uchazeč 0 – 7 bodů za průměrný prospěch 
+ 3 body za vyznamenání 
– 5 bodů za každou dostatečnou v klasifikaci         (max 30 bodů) 

3. Bonifikovány jsou úspěchy v olympiádách a dalších soutěžích a to takto: 
    body za olympiády a další soutěže z CJL, cizího jazyka, MAT, FYZ, DEJ, ZMP, BIO, CHE 

+ 1 bod účast v okresním kole 
+ 2 body úspěšný řešitel okresního kola 
+ 3 body účast v krajském kole 
+ 5 bodů úspěšný řešitel krajského kola  (max 10 bodů) 

   Účast a úspěšnost v olympiádách a soutěžích je nutno doložit k přihlášce. 
3. Stanoveno pořadí uchazečů dle zisku bodů (sestupně). 
4. Při shodnosti bodů, rozhoduje: 

a) ZPS, zdravotní znevýhodnění 
b) počet vyznamenání 
c) výsledek JPZ  
d) klasifikace CJL+MAT 
e) klasifikace z cizího jazyka 
f) výsledky v soutěžích 

5. Celkový maximální počet získaných bodů je 100. 
6. Uchazeč splnil podmínky přijímacího řízení právě tehdy, když dosáhl alespoň 50 bodů.  
7. Uchazeč nesplnil podmínky přijímacího řízení, pokud získal méně než 50 bodů. 

 

Studijní obor 79-41-K/81 gymnázium pro uchazeče z 5. ročníků 
Podle § 60 odst. 4 školského zákona stanovil ředitel školy následující kritéria přijímacího řízení: 
Studijní obor 79-41-K/81 gymnázium pro uchazeče z 5. ročníků 
1. Uchazeči konají jednotnou přijímací zkoušku z CJL (max 30 bodů) a MAT (max 30 bodů) 
2. Jsou zohledněna tři klasifikační hodnocení a to za: 

1. pololetí 4. ročníku základní školy 
2. pololetí 4. ročníku základní školy 
1. pololetí 5. ročníku základní školy             

  za každé klasifikační hodnocení získává uchazeč 0 – 7 bodů za průměrný prospěch 
+ 3 body za vyznamenání 
– 5 bodů za každou dobrou v klasifikaci 
– 7 bodů za každou dostatečnou v klasifikaci         (max 30 bodů) 

3. Stanoveno pořadí uchazečů dle zisku bodů (sestupně). 
4. Při shodnosti bodů, rozhoduje: 

a) ZPS, zdravotní znevýhodnění 
b) výsledek JPZ  
c) klasifikace CJL+MAT 
d) klasifikace z cizího jazyka 

5. Celkový maximální počet získaných bodů je 90. 
6. Uchazeč splnil podmínky přijímacího řízení právě tehdy, když dosáhl alespoň 50 bodů.  
7. Uchazeč nesplnil podmínky přijímacího řízení, pokud získal méně než 50 bodů. 


