Kriteria pro přijetí ke studiu
1. kolo přijímacího řízení
školní rok 2017/18
Obor 79 41 K/41, Gymnázium (4leté)
Záměr počtu přijatých: 30
Termíny přijímacích zkoušek: 1. termín -12. dubna 2018; 2. termín - 16. dubna 2018
Všichni uchazeči o studium v oboru vzdělání 79 41 K/41 Gymnázium (4leté) na Prvním českém
gymnáziu v Karlových Varech, p.o. budou konat přijímací zkoušku v rámci Jednotné přijímací zkoušky
(dále jen JPZ) dle §60b zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, ke které budou písemně pozváni a kde absolvují
celostátně zadané jednotné testy ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura (dále jen český jazyk)
a vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace (dále jen matematika). Oba testy jsou bodovány, každý
z nich max. 50 body. Celkem lze tedy za oba testy získat v součtu max. 100 bodů. Za nesprávné odpovědi
se body nestrhávají.
Ke studiu 1. ročníku daného oboru vzdělání od 1. září 2018 bude v prvním kole přijato nejvýše
30 uchazečů, a to dle jejich umístění v celkové výsledkové listině 1. kola přijímacího řízení.
Uchazeči budou hodnoceni v souladu s ustanovením § 60 odst. 13 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Každému uchazeči budou pro stanovení pořadí a sestavení výsledkové listiny bodově ohodnoceny výsledky jeho předchozího vzdělávání (max. 140 bodů), výsledky přijímacích zkoušek konaných formou centrálně zadávaných jednotných testů z matematiky a českého jazyka (v dvojnásobku dosaženého počtu bodů, tedy
max. 200 bodů) a dále budou ohodnoceny další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče, konkrétně výsledky a úspěchy z okresních a vyšších kol předmětových (nikoliv
sportovních a uměleckých) olympiád a soutěží vypisovaných MŠMT ČR (max. 60 bodů) takto:
a) průměrný prospěch: Za nejnižší možný součet 2,00 průměrných prospěchů v 2. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku základního vzdělávání získá uchazeč
140 bodů. Za každou setinu (0,01) nad součet 2,00 bude uchazeči 1 bod odečten. Uchazečům,
kteří byli v posledním nebo předposledním ročníku předchozího vzdělávání hodnoceni z některého vyučovacího předmětu kromě výchovných předmětů známkou 4 nebo 5 bude započteno
nejvýše 0 bodů.
b) přijímací zkouška: každému uchazeči bude započten bodový zisk ve výši dvojnásobku dosaženého počtu bodů testů z českého jazyka a matematiky. Maximální bodový zisk uchazeče
v rámci JPZ je pak 2 x (50 + 50), tedy 200 bodů.
c) olympiády a soutěže: Za každé umístění do 3. místa v okresních a vyšších kolech v předmětových soutěžích a olympiádách vyhlašovaných MŠMT ČR získá uchazeč 20 bodů, nejvýše
však celkem 60 bodů.
Výsledný a pro konečné pořadí rozhodný bodový zisk uchazeče se stanoví tak, že se součet počtu
bodů získaných za výsledky předchozího vzdělávání dle kriteria a) a výsledky za umístění

v olympiádách a soutěžích dle kritéria c) vynásobí koeficientem 0,3 a bodový zisk za výsledky dosažené
v přijímací zkoušce dle kriteria b) koeficientem 0,7, čímž se výsledky předchozího vzdělávání uchazeče
započtou s vahou 30 % a výsledky přijímacích zkoušek s vahou 70 %. Kritériím přijímacího řízení nevyhoví a nebude přijat uchazeč, který z testu z matematiky získá méně než 12 bodů nebo z testu z českého jazyka a literatury získá méně než 17 bodů.
Uchazeči obou termínů 1. kola přijímacího řízení, kteří vyhověli podmínkám přijímacího řízení, budou seřazení sestupně dle svých výsledných bodových zisků. V případě shody počtu bodů v takto sestavené výsledkové listině bude konečné celkové pořadí uchazečů ve výsledkové listině stanoveno postupnou aplikací doplňkových kriterií, resp. porovnáním:
-

výsledků testů JPZ v pořadí testů: matematika, český jazyk

-

procentuálního podílu počtu bodů v subkriteriích v testech z matematiky a českého jazyka v pořadí:
otevřené úlohy z matematiky
osvojení znalostí a dovedností v oblasti čísel
osvojení znalostí v oblasti závislostí a vztahů
osvojení znalostí a dovedností v oblasti geometrie
dovednosti v řešení nestandardních úloh a problémů
otevřené úlohy z českého jazyka
znalost pravidel českého pravopisu
vědomosti a dovednosti v oblasti morfologie, syntaxe, slovotvorby, lexikologie a sémantiky
porozumění textu
vědomosti a dovednosti z oblasti literární, komunikační a slohové výchovy

-

průměrných prospěchů v 1. pololetí 9. ročníku základního vzdělávání
průměrných prospěchů v 2. pololetí 8. ročníku základního vzdělávání
úspěchů v olympiádách a soutěžích vyhlašovaných MŠMT ČR

Uchazeči k přihlášce přiloží kopie všech diplomů (resp. výsledkových listin nebo jiných dokladů)
z okresních a vyšších kol předmětových (nikoliv sportovních a uměleckých) olympiád a soutěží vypisovaných MŠMT ČR. Na později doložené doklady nebude brán zřetel.
Uchazečům, kteří nejsou státními občany České republiky a kteří získali vzdělání v zahraniční škole,
se promíjí na žádost test z českého jazyka. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání na
gymnáziu, bude u těchto uchazečů ověřena rozhovorem. Pokud bude uchazeč u tohoto rozhovoru hodnocen výsledkem neuspěl, nesplnil kriteria přijímacího řízení a nebude ke vzdělávání přijat. Hodnocení
výsledku JPZ cizinců, kteří nekonají zkoušku z českého jazyka dle §20 odst. 4 školského zákona, se
vytváří na základě redukovaného hodnocení všech přijímaných uchazečů v přijímacím řízení do daného
oboru vzdělání. Redukované hodnocení neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury. Pořadí
uchazečů v redukovaném hodnocení se použije pro jejich zařazení do výsledného pořadí uchazečů stanoveného podle § 60d odst. 3 školského zákona.
Uchazeči, kteří plnili povinnou školní docházku v zahraničí a nemohou doložit hodnocení z druhého
pololetí předposledního ročníku nebo z prvního pololetí posledního ročníku plnění povinné školní docházky, a uchazeči, kteří nejsou státními občany České republiky, kteří předložili vysvědčení z posledních dvou ročníků plnění povinné školní docházky odlišná od vysvědčení vydávaných v ČR, se podrobí
rozhovoru, ve kterém budou ověřeny jejich znalosti. Na základě tohoto rozhovoru může uchazeč získat
až 140 bodů.
O případném vypsání dalších kol přijímacího řízení bude rozhodnuto vždy nejpozději po ukončení
kola předchozího.
V Karlových Varech dne 29. 1. 2018

RNDr. Zdeněk Papež,
ředitel školy

