Slezské gymnázium, Opava, p. o.

Kritéria hodnocení pro uchazeče přijímané v 1. kole přijímacího řízení pro
čtyřleté studium 79-41-K/41 Gymnázium pro školní rok 2021/2022
Uchazeči budou konat jednotnou přijímací zkoušku z matematiky (MAT) a z českého jazyka a literatury (ČJL).
Podrobné informace o jednotné přijímací zkoušce najdete na stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání
(CERMAT): https://prijimacky.cermat.cz/
Hodnotící kritéria
Uchazeči budou přijímáni na základě bodového hodnocení jednotlivých částí přijímacího řízení. Maximální počet
bodů dosažitelný u jednotlivých částí přijímacího řízení je uveden v následující tabulce.
Části přijímacího řízení
Didaktický test z českého jazyka a literatury (ČJL)
1.
Didaktický test z matematiky (MAT)
2.
Hodnocení prospěchu z předchozího vzdělávání (P)
Celkem (ČJL + MAT + P)

Maximální možný počet bodů
50
50
30
130

Hodnocení z předchozího vzdělávání (P)
Hodnotí se průměrný prospěch z povinných i volitelných předmětů (zaokrouhlený na dvě desetinná místa) na
vysvědčení za 1. (P1) pololetí 8. třídy a 1. (P2) pololetí 9. třídy. Do průměrného prospěchu se nepočítá známka
z chování.
Body za prospěch jsou vypočítány dle vzorce: P = 30 - (P1 + P2 - 2) * 15
V případě záporného výsledku nezíská uchazeč žádný bod.
Podle dosaženého součtu bodů jednotlivých částí přijímacího řízení se vytvoří celkové pořadí. Přijato bude max. 90
uchazečů s nejvyšším počtem bodů.
Při rovnosti dosažených bodů bude konečné pořadí uchazečů stanoveno na základě dílčích kritérií aplikovaných
v tomto pořadí:
1. vyšší počet bodů v testu z matematiky
2. vyšší počet bodů v testu z českého jazyka a literatury
3. vyšší počet bodů dosažených za otevřené úlohy v testu z matematiky
4. vyšší počet bodů dosažených za otevřené úlohy v testu z českého jazyka a literatury
Uchazeč, který k přihlášce ke studiu přiloží odborný posudek školského poradenského zařízení (pedagogickopsychologické poradny) o zdravotním postižení nebo zdravotním znevýhodnění obsahující vyjádření o doporučení
vhodného postupu při konání přijímací zkoušky, vykoná tuto zkoušku v souladu s doporučením školského
poradenského zařízení (vyhl. č. 244/2018 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke
vzdělávání ve středních školách).
Uchazečům, kteří absolvovali povinnou školní docházku v zahraničí, bude započítán prospěch uvedený na vysvědčení
ze spádové školy nebo jiné školy zapsané v ČR do rejstříku škol a školských zařízení, kterou zvolil zákonný zástupce.
Uchazeči, kteří nemají vysvědčení ze spádové školy, doloží ověřené kopie vysvědčení ze zahraniční školy včetně
jejich úředně ověřeného překladu do jazyka českého. Slovní hodnocení musí být převedeno do české klasifikační
stupnice. Dále doloží úředně ověřený český překlad učebního plánu a způsobu klasifikace dotčené školy v zahraničí.
Cizincům, na které se vztahuje § 20 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., v aktuálním znění, se při přijímacím řízení na
jejich žádost přijímací zkouška z českého jazyka promíjí. Prokázání znalosti českého jazyka, která je nutná pro
vzdělávání v daném oboru vzdělávání, je však nezbytnou podmínkou pro přijetí ke vzdělávání a škola ji u těchto osob
ověří rozhovorem. V případech těchto uchazečů vytvoří ředitelka školy ve spolupráci s Centrem pro zjišťování
výsledků vzdělávání redukované hodnocení, které neobsahuje výsledek testu z českého jazyka, a použije ho pro
zařazení uchazeče do výsledného pořadí.
V Opavě dne: 28. 1. 2021
Ing. Milada Pazderníková, v. r.
ředitelka školy
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