Rozhodnutí ředitelky Gymnázia J. S. Machara, Brandýs nad Labem Stará Boleslav, Královická 668, o oborech vzdělání, formách
vzdělávání, o jednotné přijímací zkoušce a konkrétních termínech
jejího konání v prvním kole přijímacího řízení, stanovených
jednotných kritériích a počtu přijímaných uchazečů.
V souladu s ustanovením par. 59 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon v platném znění), v souladu
s vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění vyhlášky
č. 243/2017 Sb. a vyhlášky č. 244/2018 Sb., v souladu s vyhláškou č. 27/2016 Sb., o
vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších
předpisů, ředitelka školy rozhodla ve školním roce 2019/2020 otevřít tyto obory vzdělání:
•

79-41-K/41

Gymnázium

1 třída
30 žáků
(forma vzdělávání denní)

Čtyřletý studijní cyklus
•

79-41-K/81

Gymnázium

1 třída
30 žáků
(forma vzdělávání denní)

Osmiletý studijní cyklus

Ředitelka školy rozhodla podle par. 60 odst. 2 písm. a) školského zákona o konání příjímacích
zkoušek v rámci přijímacího řízení a stanovila jednotná kritéria pro uchazeče.

Kritéria pro přijetí v přijímacím řízení ve školním roce 2019/2020
1) Prima (osmiletý studijní cyklus) 7941K/81 Gymnázium
Uchazeči budou při přijímáni ke vzdělávání hodnoceni podle:
a) výsledku jednotné přijímací zkoušky ve formě centrálně zadávaných jednotných testů
– všichni uchazeči absolvují písemný test ze vzdělávacího oboru Český jazyk a
literatura a písemný test ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace,
b) prospěchu v 1. a 2. pololetí 4. ročníku základní školy a v 1. pololetí 5. ročníku základní
školy z předmětů matematika, český jazyk, cizí jazyk (v případě výuky dvou cizích
jazyků se počítá pouze jeden – lépe hodnocený); viz následující tabulka;
Známka na vysvědčení
Počet bodů za předmět

1
+2

2
0

3
-5

Pořadí uchazečů bude stanoveno na základě výsledků testů a prospěchu na ZŠ takto:
•

test z českého jazyka a literatury bude hodnocen 0 – 50 body

•
•

(uchazeči se započítá vždy lepší výsledek testu ze dvou možných výsledků ve dvou
možných termínech, pokud si podal přihlášku na dvě školy)
test z matematiky bude hodnocen 0 – 50 body
(uchazeči se započítá vždy lepší výsledek testu ze dvou možných výsledků ve dvou
možných termínech, pokud si podal přihlášku na dvě školy)
prospěch na ZŠ bude hodnocen max. 18 body

Uchazeč může získat celkem maximálně 118 bodů. Uchazeči se řadí podle celkového počtu
bodů získaných v přijímacím řízení. Ke studiu na Gymnáziu J. S. Machara Brandýs nad Labem
bude přijato 29 nejlepších uchazečů, jedno místo bude ponecháno pro odvolací řízení.
V případě rovnosti bodů na posledních přijímaných místech rozhodují body z testu
z matematiky. Pokud by i potom došlo k rovnosti bodů, rozhoduje v následujícím pořadí:
1. procentuální podíl počtu bodů za otevřené úlohy z matematiky,
2. procentuální podíl počtu bodů za otevřené úlohy z českého jazyka a literatury,
3. procentuální podíl počtu bodů za úlohy z matematiky ověřující dovednost aplikovat
vědomosti při řešení nestandardních úloh a problémů,
4. procentuální podíl dosaženého počtu bodů za úlohy z českého jazyka a literatury
ověřující porozumění textu,
5. procentuální podíl dosaženého počtu bodů za úlohy z českého jazyka a literatury
ověřující vědomosti a dovednosti z oblasti literární, komunikační a slohové výchovy,
6. procentuální podíl dosaženého počtu bodů za úlohy z matematiky ověřující závislosti
a vztahy, čtení a třídění informací, práci s daty,
7. procentuální podíl dosaženého počtu bodů za úlohy z českého jazyka a literatury
ověřující vědomosti a dovednosti z morfologie, syntaxe, slovotvorby, lexikologie a
sémantiky.
U uchazečů, kteří splňují podmínky pro nekonání testu z českého jazyka a literatury (uchazeči
jak s cizím, tak i českým státním občanstvím, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo
území ČR) se podle par. 20 odst. 4 školského zákona s využitím par. 14 vyhlášky č. 353/2016
Sb., v platném znění, ověří pohovorem znalost českého jazyka, která je nezbytná pro
vzdělávání v daném oboru vzdělání.

Termíny, náležitosti přihlášky a postupy
• 16. 4. 2019 – 1. termín jednotné přijímací zkoušky (testy z matematiky a českého
jazyka a literatury v rámci 1. kola přijímacího řízení). Uchazeč, který uvedl na přihlášce
naši školu v 1. pořadí, koná přijímací zkoušku na naší škole v 1. termínu.
• 17. 4. 2019 – 2. termín jednotné přijímací zkoušky (testy z matematiky a z českého
jazyka a literatury v rámci 1. kola přijímacího řízení). Uchazeč, který uvedl na přihlášce
naši školu v 2. pořadí, koná přijímací zkoušku na naší škole ve 2. termínu.
• 2. kolo přijímacích zkoušek nevypisujeme.
Přihláška ke vzdělávání pro školní rok 2019/20 obsahuje údaje o první i druhé vybrané škole
(tzn. v 1. kole přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky).
Uchazeč uvede na obou přihláškách školy v tomtéž pořadí.

• Přihlášku ke studiu je nutné doručit do 1. března 2019 buď osobně na sekretariát
školy, nebo doporučeným dopisem.
• Na přihlášce (formulář předepsaný MŠMT pro školní rok 2018/19) uveďte, kromě
osobních údajů o uchazeči a zákonných zástupcích (včetně rodného čísla uchazeče),
název školy, kód a název oboru, do kterého se uchazeč hlásí, a dále klasifikaci
v předmětech za poslední sledovaná období, tj. vysvědčení 2017/18 a pololetní
vysvědčení 2018/19.
• Přihláška musí být potvrzena razítkem a podpisem příslušné ZŠ, případně doložena
ověřenými kopiemi vysvědčení za sledovaná období (viz výše).
• Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti nepožadujeme.
• Žádost o zohlednění speciálních vzdělávacích potřeb uchazeče u přijímacích zkoušek
musí být doložena doporučením školského poradenského zařízení.
• Další informace o jednotných přijímacích zkouškách na: www.cermat.cz.

2) 1. ročník (čtyřletý studijní cyklus) 7941K/41 Gymnázium
Uchazeči budou při přijímání ke vzdělávání hodnoceni podle:
a) výsledku jednotné přijímací zkoušky ve formě centrálně zadávaných jednotných
testů – všichni uchazeči absolvují písemný test ze vzdělávacího oboru Český jazyk
a literatura a písemný test ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace
(za každý test lze získat 50 bodů, tj. max. 100 bodů celkem),
b) prospěchu v 1. a 2. pololetí 8. ročníku základní školy a v 1. pololetí 9. ročníku
základní školy z těchto předmětů: český jazyk, cizí jazyk (v případě výuky dvou
cizích jazyků se počítá pouze jeden – lépe hodnocený), dějepis, fyzika, chemie,
matematika, občanská výchova, přírodopis, zeměpis. Za průměr 1,00 získá
uchazeč 40 bodů. Za každou chvalitebnou se odečítá 1 bod, za každou dobrou
3 body (v případě záporného počtu bodů bude uchazeč hodnocen za celkový
prospěch ze ZŠ 0 body). Uchazeč, který má na vysvědčení hodnocení známkou
dostatečná z některého výše jmenovaného předmětu, je hodnocen za celkový
prospěch ze ZŠ 0 body.
Pořadí uchazečů bude stanoveno na základě výsledků testů a prospěchu na ZŠ takto:
• test z českého jazyka a literatury bude hodnocen 0 – 50 body
(uchazeči se započítá vždy lepší výsledek testu ze dvou možných výsledků ve
dvou možných termínech, pokud si podal přihlášku na dvě školy)
• test z matematiky bude hodnocen 0 – 50 body
(uchazeči se započítá vždy lepší výsledek testu ze dvou možných výsledků ve
dvou možných termínech, pokud si podal přihlášku na dvě školy)

• prospěch na ZŠ bude hodnocen max. 40 body
Uchazeč může získat celkem maximálně 140 bodů. Uchazeči se řadí podle celkového počtu
bodů získaných u přijímacího řízení.
Ke studiu na Gymnáziu J. S. Machara Brandýs nad Labem bude přijato 29 nejlepších
uchazečů, jedno místo bude ponecháno pro odvolací řízení.
V případě rovnosti bodů na posledních přijímaných místech rozhodují body z testu
z matematiky. Pokud by i potom došlo k rovnosti bodů, rozhoduje v následujícím pořadí:
•

procentuální podíl počtu bodů za otevřené úlohy z českého jazyka a literatury,

•

procentuální podíl dosaženého počtu bodů za úlohy z českého jazyka a literatury
ověřující porozumění textu,

•

procentuální podíl dosažených bodů za úlohy z českého jazyka a literatury
ověřující vědomosti a dovednosti z oblasti literární, komunikační a slohové
výchovy,

•

procentuální podíl počtu bodů za úlohy z matematiky ověřující dovednost
aplikovat vědomosti při řešení nestandardních úloh a problémů,

•

procentuální podíl počtu bodů za otevřené úlohy z matematiky.

U uchazečů, kteří splňují podmínky pro nekonání testu z českého jazyka a literatury (uchazeči
jak s cizím, tak i českým státním občanstvím, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo
území ČR) se podle par. 20 odst. 4 školského zákona s využitím par. 14 vyhlášky č. 353/2016
Sb., v platném znění, ověří pohovorem znalost českého jazyka, která je nezbytná pro
vzdělávání v daném oboru vzdělání.

Termíny, náležitosti přihlášky a postupy
• 12. 4. 2019 – 1. termín jednotné přijímací zkoušky (testy z matematiky a českého
jazyka a literatury v rámci 1. kola přijímacího řízení). Uchazeč, který uvedl na přihlášce
naši školu v 1. pořadí, koná přijímací zkoušku na naší škole v 1. termínu.
• 15. 4. 2019 – 2. termín jednotné přijímací zkoušky (testy z matematiky a z českého
jazyka a literatury v rámci 1. kola přijímacího řízení). Uchazeč, který uvedl na přihlášce
naši školu v 2. pořadí, koná přijímací zkoušku na naší škole ve 2. termínu.
• O případném vyhlášení 2. kola přijímacích zkoušek budeme informovat na
www.gbl.cz.
Přihláška ke vzdělání pro školní rok 2019/20 obsahuje údaje o první i o druhé vybrané škole.
(tzn. v 1. kole přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky).
• Přihlášku ke studiu je nutné doručit do 1. března 2019 buď osobně na sekretariát
školy, nebo doporučeným dopisem.
• Na přihlášce (formulář předepsaný MŠMT pro školní rok 2018/19) uveďte, kromě
osobních údajů o uchazeči a zákonných zástupcích (včetně rodného čísla uchazeče),

název školy, kód a název oboru, do kterého se uchazeč hlásí a dále klasifikaci
v předmětech za poslední sledovaná období, tj. vysvědčení 2017/18 a pololetní
vysvědčení 2018/19.
• Přihláška musí být potvrzena razítkem a podpisem příslušné ZŠ, případně doložena
ověřenými kopiemi vysvědčení za sledovaná období (viz výše).
• Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti nepožadujeme.
• Žádost o zohlednění speciálních vzdělávacích potřeb uchazeče u přijímacích zkoušek
musí být doložena doporučením školského poradenského zařízení.
• Další informace o jednotných přijímacích zkouškách na: www.cermat.cz.

