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Ředitelka Gymnázia, Vlašim, Tylova 271 vyhlašuje 
2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2017 - 2018 
pro obor 79-41-K/41 gymnázium (čtyřleté studium) 

 
Počet volných míst - 3  
Termín podání přihlášek - průběžně (do naplnění kapacity)  
Uchazeči nebudou konat školní přijímací zkoušku.  
Do čtyřletého studia se mohou hlásit žáci 9. tříd a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. 
Zaměření studia bude všeobecné (79-41-K/41), výuka bude probíhat dle ŠVP G „Škola pro 
život“.  
 
I. Kritéria přijímacího řízení  
Uchazeči budou při přijímání ke vzdělávání hodnoceni podle 
a) průměrného prospěchu ve 2. pololetí 9. ročníku, 1. a 2. pololetí 8. ročníku ZŠ.  

Za prospěch bude přiděleno 50 bodů. Bude vypočítán průměrný prospěch za tato tři 
klasifikovaná období a bude zaokrouhlen na dvě desetinná místa. Za každou setinu nad 
průměr jedna bude odečten jeden bod. Nejnižší počet bodů za prospěch je nula.  

 b) výsledku jednotné přijímací zkoušky ve formě didaktického testu z matematiky a českého 
jazyka a literatury, kterou konali v 1. kole přijímacího řízení. Započítán bude lepší výsledek 
zkoušky, neboť v 1. kole přijímacího řízení měl každý uchazeč právo konat jednotnou 
zkoušku dvakrát. K přihlášce je třeba doložit výpis výsledků didaktických testů jednotné 
přijímací zkoušky. 
Hodnocení testu z českého jazyka a literatury (ČJL) -  max. 50 bodů.      
Hodnocení testu z matematiky (M) - max. 50 bodů.       

c) výsledků v předmětových vědomostních soutěžích – max. 15 bodů. 
Započítány budou výsledky okresních nebo krajských kol předmětových soutěží v případě, 
že byl uchazeč úspěšný řešitel. Výsledky je třeba odevzdat s přihláškou. 

1. místo okresního kola, 1. - 3. místo krajského kola  -  5 bodů 
2. místo okresního kola, 4. – 6. místo krajského kola  - 4 body 
3. místo okresního kola, úspěšný v krajském kole  - 3 body 
úspěšný do 10. místa v okrese – 2 body 
úspěšný - další místa v okrese – 1 bod 
 

Nejvyšší dosažitelné hodnocení je 165 bodů.   
 
Pro splnění kritérií je třeba získat minimálně 50 bodů. V případě splnění tohoto kritéria 
bude uchazeč přijat. Počet přijímaných je jen do počtu naplnění kapacity (tzn. 3). 
 
 
Ve Vlašimi 23. 5. 2017  
RNDr. Věra Chroustová 


