
   Kritéria přijímacího řízení pro uchazeče ke studiu čtyřletého oboru (7941K/41)  

                na Gymnáziu v Mnichově Hradišti od školního roku 2017/2018 

 
1. Přijímání uchazečů ke studiu ve střední škole se řídí zákonem č.561/2004 Sb. o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů                
a vyhláškou MŠMT č.671/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a podle správního řádu 
zák. č. 500/2004 Sb.) 

 
2. Obory a kapacita oborů pro přijímací řízení na školní rok 2017/2018: 
               - Čtyřleté studium (7941K/41) 30 studentů v jedné třídě 

- Ve 2. kole přijímacího řízení bude přijat maximální počet žáků do naplnění kapacity 30 
žáků ve třídě.  

 
3. Přihlášku do 2. kola podá uchazeč do 2.6.2017 (přihlášku je možno odevzdat osobně 

v kanceláři školy, v případě zaslání poštou rozhoduje datum poštovního razítka). 
Výsledky druhého kola přijímacího řízení budou zveřejněny na webových stránkách 
školy do 9.6.2017. Zákonní zástupci přijatých žáků jsou povinni odevzdat zápisový 
lístek v kanceláři školy co nejdříve, nejpozději však do 10 pracovních dnů od zveřejnění 
výsledků.  

 
Prospěch ze ZŠ musí být potvrzen ředitelem ZŠ nebo notářsky ověřen.   
Formulář přihlášky může dostat uchazeč na ZŠ, nebo je ho možné stáhnout na stránkách GMH: 
http://www.gmh.cz/cs/node/72 (Dokumenty pro rodiče).  
Uchazeči s SPU přiloží k přihlášce platné potvrzení specializovaného  pracoviště. 
Podmínka účasti v přijímacím řízení: prospěch bez známky dostatečná a nedostatečná na přihlášce. 
 

Kritéria přijímacího řízení pro čtyřleté studium (7941K/41): 
Přijímací řízení se uskuteční na základě v tabulce uvedených kritérií.  
      kritéria                                     čtyřleté studium                                                                             bodové hodnocení 

Výborný 3 
Chvalitebný 2 

Známka z českého 
jazyka 

Dobrý 0 
Výborný 3 
Chvalitebný 2 

Známka z matematiky 

Dobrý 0 
Průměr  1,00      10 
Do průměru 1,10 včetně 9 
Do průměru 1,20 včetně 8 
Do průměru 1,30 včetně 7 
Do průměru 1,40 včetně 6 
Do průměru 1,50 včetně 5 
Do průměru 1,60 včetně 4 
Do průměru 1,70 včetně 3 
Do průměru 1,80 včetně 2 
Do průměru 1,90 včetně 1 

 
 
 
Průměrný prospěch za 
pololetí  
 
na přihlášce nesmí být 
v žádném předmětu 
hodnocení dostatečný 

Vyšší průměr než 1,90 0 
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- na přihlášce není v uvedených vysvědčeních  hodnocení "dobrý" 4 
Vědomostní soutěže, olympiády: 
- úspěšná účast na úrovni krajského kola 

3 

- úspěšná účast na úrovni okresního kola 

 
 
Prémie 

 
1 

Bodové hodnocení:  prospěch ze ZŠ + soutěže     -     maximum 56 bodů     
Podle celkového počtu bodů je uchazeč zařazen do pořadí. V případě shody bodového 
hodnocení rozhoduje doložená mimoškolní aktivita uchazeče provozovaná min. po dobu půl 
roku.  
 

Celkem  maximálně  56 bodů 


