Přijímací zkoušky na Gymnázium
a Střední odbornou školu 2018
Oznámení ředitelky školy
V souladu s ustanoveními § 60, odst. 3 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím
řízení ke vzdělávání
vyhlašuji
přijímací řízení pro školní rok 2018/2019.
Pro školní rok 2018/2019 bude škola otevírat tyto obory:
79-41-K/81 Gymnázium všeobecné, ŠVP Moje škola
79-41-K/41 Gymnázium všeobecné, ŠVP Moje škola
78-42-M/02 Ekonomické lyceum, ŠVP Ekonomické lyceum
18-20-M/01 Informační technologie, ŠVP Informační a databázové systémy
Do každého oboru vzdělávání bude přijímáno 30 uchazečů.
Součástí přijímacího řízení bude pro všechny obory přijímací zkouška, která bude zadávána
centrálně, jednotné testy připravuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání
(CERMAT).
Termíny přijímacích zkoušek:
1. termín:
osmileté studium - 13. dubna 2018
čtyřleté studium gymnázia a obory SOŠ - 12. dubna 2018
2. termín:

osmileté studium - 17. dubna 2018
čtyřleté studium gymnázia a obory SOŠ - 16. dubna 2018

Náhradní termín z důvodu nemoci

1. termín 10.5. 2018
2. termín 11.5. 2018
Při nenaplnění předpokládaného počtu přijímaných uchazečů v 1. kole bude škola
vypisovat další kola přijímacího řízení.

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019:
Studijní obor 79-41-K/81, Osmileté gymnázium
Přijato bude 30 uchazečů v pořadí podle výsledků přijímací zkoušky
Výsledek testů z českého jazyka a z matematiky (CERMAT), bude zohledněn 90%, prospěch
ze základní školy (pololetní vysvědčení v páté třídě) 10%.

Uchazeč musí být z chování klasifikován známkou 1.
V případě rovnosti dosažených bodů získaných dále rozhodují:
Diplomy doložené vynikající výsledky (1.-3. místo) v soutěžích a olympiádách (okresní, krajská a
celostátní úroveň).
V roce 2017/2018 byl přijat na 1. místě žák s počtem bodů - ČJ 46, M 37.
Na 29. místě žák s počtem bodů - ČJ 26, M 28 z celkového počtu 50b. za předmět.

Studijní obor 79-41-K/41, Čtyřleté gymnázium
Přijato bude 30 uchazečů v pořadí podle výsledků přijímací zkoušky a na základě prospěchu
ze základní školy.
Výsledek přijímací zkoušky, tj. testů z českého jazyka a z matematiky (CERMAT), bude
zohledněn 60%, prospěch ze základní školy, tj. součet průměrů na vysvědčeních z pololetí až
konce osmého ročníku a z 1. pololetí devátého ročníku, bude započítán 40 %.
Součet průměrů prospěchu na vysvědčeních se snižuje na základě doložených diplomů za
vynikající výsledky (1.-3. místo) v soutěžích a olympiádách z okresních, krajských a celostátních
soutěží vždy o 0,1 za jeden obor!
V roce 2017/2018 byl přijat na 1. místě žák s počtem bodů - ČJ 43, M 45.
Na 30. místě žák s počtem bodů - ČJ 32, M 33 z celkového počtu 50b. za předmět.

Studijní obor 78-42-M/02, Ekonomické lyceum
Studijní obor 18-20-M/01, Informační technologie
Přijato bude z každého 30 uchazečů v pořadí podle výsledků přijímací zkoušky a na základě
prospěchu ze základní školy.
Výsledek přijímací zkoušky, tj. testů z českého jazyka a z matematiky (CERMAT), bude
zohledněn 60%, prospěch ze základní školy, tj. součet průměrů na vysvědčeních z pololetí až
konce osmého ročníku a z 1. pololetí devátého ročníku, bude započítán 40 %.
Součet průměrů prospěchu na vysvědčeních se snižuje na základě doložených diplomů za
vynikající výsledky (1.-3. místo) v soutěžích a olympiádách z okresních, krajských a celostátních
soutěží vždy o 0,1 za jeden obor!
V roce 2017/2018 byl přijat na 1. místě žák s počtem bodů - ČJ 41, M 34 - EL, 38, 34 - IT
Na posledním místě žák s počtem bodů - ČJ 15, M 19 - EL, 18, 3 - IT z celkového počtu 50b.
za předmět.

Potvrzení přihlášky lékařem škola nevyžaduje.

V Rokycanech 13.11. 2017

Ing.DrahomíraRancová
ředitelka školy

