Klvaňovo gymnázium a střední zdravotnická škola Kyjov,
příspěvková organizace
třída Komenského 549/23
697 01 Kyjov
V Kyjově dne 15. května 2018
ČJ.: GZKy/594/2018

Rozhodnutí o 2. kole přijímacího řízení
do prvního ročníku čtyřletého studia oboru vzdělání:
79-41-K/41 Gymnázium
denní forma vzdělávání
Termín odevzdání přihlášky ke vzdělávání je stanoven do 23. května 2018.
U uchazečů, kteří konali 12. a 16. dubna 2018 jednotnou přijímací zkoušku z matematiky a z českého jazyka pro
obory vzdělání s maturitní zkouškou a předloží výpis výsledků této zkoušky, budou použity výsledky této zkoušky.
Pro uchazeče, kteří jednotnou přijímací zkoušku nekonali, budou připraveny testy srovnatelné s touto zkouškou
(požadavky – viz http://www.cermat.cz/organizace-jednotne-prijimaci-zkousky-1404035401.html). Termín této zkoušky
je stanoven na 5. června 2018.
Za zkoušku z matematiky mohl žák získat maximálně 50 bodů, za zkoušku z českého jazyka rovněž 50 bodů.
Součástí přijímací zkoušky je i bodové ohodnocení prospěchu žáka z 1. pololetí 9. ročníku ZŠ z českého jazyka,
1. cizího jazyka, dějepisu, zeměpisu, matematiky, přírodopisu, fyziky a chemie. Nejvyšší bodové ohodnocení je 36
bodů, nejnižší je 0 bodů. V případě samých jedniček z těchto předmětů obdrží žák 36 bodů, za každý snížený stupeň
u daných předmětů se odečítají 4 body (tj. za každou dvojku se odečtou 4 body, za každou trojku se odečte 8 bodů a
za každou čtverku se odečte 12 bodů), nejvýše však do počtu 0 bodů. Dalším kritériem při hodnocení přijímací
zkoušky je účast v olympiádách: za 1.–3. místo v okresním kole soutěží: olympiáda v českém jazyce, soutěž
v cizím jazyce – anglický nebo německý jazyk, dějepisná olympiáda, zeměpisná olympiáda, matematická olympiáda,
biologická olympiáda, fyzikální olympiáda a chemická olympiáda získá žák 2 body. Nejvýše 16 bodů. Doklady
o účasti v olympiádách v tomto školním roce nebo jejich kopie musí být doručeny na sekretariát školy nejpozději v den
konání přijímací zkoušky. Žák tedy může získat celkově nejvýše 152 bodů.
Počet přijímaných uchazečů je omezen počtem volných míst po prvním kole přijímacího řízení.
Pořadí přijetí uchazečů bude určeno podle celkového dosaženého počtu bodů. V případě rovnosti celkového počtu
bodů se rozhodne podle dalších kritérií v tomto pořadí:
a) při rovnosti celkového počtu bodů má přednost uchazeč se ZPS,
b) při rovnosti podle předchozích kritérií má přednost uchazeč, který dosáhl vyššího počtu bodů u přijímací zkoušky,
nepřihlédne se tedy k bodovému ohodnocení prospěchu ze základní školy,
c) při rovnosti podle předchozích kritérií má přednost uchazeč, který dosáhl vyššího počtu bodů u přijímací zkoušky
z matematiky,
d) při rovnosti dle předchozích kritérií rozhodne lepší průměr ze všech známek za 1. pololetí 9. ročníku ZŠ
uvedených na přihlášce ke studiu,
e) při rovnosti dle předchozích kritérií rozhodne lepší průměr ze všech známek za 2. pololetí 8. ročníku ZŠ
uvedených na přihlášce ke studiu,
f) při rovnosti dle předchozích kritérií rozhodne lepší průměr ze všech známek uvedených na přihlášce ke studiu.
Výsledky přijímacího řízení budou oznámeny formou seznamu přijatých uchazečů pod přidělenými registračními
čísly seřazeného podle dosaženého počtu bodů spolu s uvedením výsledku. Seznam bude zveřejněn na úřední desce
budovy školy (Komenského 549/23) a způsobem umožňujícím dálkový přístup (na adrese www.gymkyjov.cz) dne
6. června 2018.
Zákonní zástupci přijatého uchazeče/uchazečky potvrdí svůj úmysl vzdělávat své dítě na Klvaňově gymnáziu a
střední zdravotnické škole Kyjov odevzdáním zápisového lístku na ředitelství školy nejpozději do 20. června 2018.
Pokud lhůta marně uplyne, zanikají účinky rozhodnutí a uchazeč se žákem školy nestává.
Nepřijatým žákům bude vystaveno rozhodnutí o nepřijetí. Rozhodnutí o nepřijetí si mohou zákonní zástupci
vyzvednout osobně po předložení průkazu totožnosti na sekretariátě školy ve dnech 7. a 8. června 2018
v době od 7 do 15 hodin.
Proti rozhodnutí o nepřijetí se uchazeč může odvolat ve lhůtě tří pracovních dnů od data doručení rozhodnutí.

Mgr. Renáta Soukalová v. r.
ředitelka školy

