Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení
V souladu s § 60 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
vyhlašuje ředitel Biskupského gymnázia ve Žďáře nad Sázavou první kolo přijímacího řízení
ke vzdělávání pro školní rok 2017/2018 pro studijní obor:
Gymnázium (všeobecné), 79-41-K/81 – osmileté studium (kapacita oboru: 1 třída - 30 žáků)
Termíny pro konání přijímací zkoušky: 13. dubna 2018 a 17. dubna 2018
Přihlášky ke studiu se podávají do 1. března 2018 přímo řediteli školy. V případě, že
přihláška nebude podepsána ředitelem základní školy, je nutné k přihlášce doložit kopie dvou
posledních vysvědčení (4. ročník a 1. pololetí 5. ročníku).

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019
a) Jednotné testy:
Státní přijímací zkoušky na střední školy jsou organizovány Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy. Proběhnou formou písemného didaktického testu z českého
jazyka a matematiky. Uchazeči se do hodnocení započítává lepší výsledek testů.
b) Test všeobecných předpokladů:
Je určen ke zjišťování specifického studijního potenciálu uchazeče. Nezkoumá
znalosti, ale schopnosti a dovednosti, které ho předurčují k tomu, aby mohl dobře
studovat.
c) Hodnocení předchozího vzdělávání:
Hodnocen bude prospěch uchazeče na ZŠ v 1. a ve 2. pololetí 4. ročníku a v 1. pololetí
5. ročníku ve všech předmětech. Za každou chvalitebnou budou odečteny od
nejvyššího možného počtu bodů (40 bodů) 2 body, za každou dobrou budou odečteny
4 body.
Maximální možný získaný počet bodů v kritériích a) až c): 150 bodů.
Požadované minimum pro úspěšné složení zkoušky: 55 bodů.
Nedosažení minimálního počtu bodů znamená, že uchazeč nesplnil kritéria pro přijetí
ke studiu.
d) Uchazeči budou přiděleny také body za umístění v individuálních vědomostních
soutěžích v průběhu 4. ročníku a 1. pololetí 5. ročníku ZŠ a to následujícím způsobem:
3 body za 1. místo v okresním kole
2 body za 2. místo v okresním kole
1 bod za 3. místo v okresním kole

Za umístění na prvních třech místech v krajských a celostátních kolech uměleckých a
sportovních soutěží bude uchazeči přidělen 1 bod.
Umístění v soutěžích je nutno doložit nejpozději v den konání přijímací zkoušky kopií
diplomu nebo výsledkovou listinou. (Oba dokumenty budou potvrzeny ZŠ, ZUŠ nebo
sportovním klubem.)
Uchazeči se započítají body za umístění v jednotlivých soutěžích, maximálně však do
výše 10 bodů. Tyto body se nezapočítávají do požadovaného minima pro úspěšné
složení zkoušky (55 bodů). Mohou ale ovlivnit konečné pořadí uchazeče.
Při rovnosti bodů budou pro stanovení pořadí rozhodovat doplňující kritéria:
a) součet bodů získaných v jednotném didaktickém testu z matematiky a českého
jazyka,
b) výsledný počet bodů získaný v jednotném testu z matematiky
c) počet bodů získaný za vysvědčení ze ZŠ.

Ve Žďáře nad Sázavou 10. ledna 2018

Ing. Jiří Cočev, ředitel školy

