Vyhlášení přijímacího řízení
do 1. ročníku gymnázia
Název školy: SŠ, ZŠ a MŠ da Vinci, školská právnická osoba,
Na Drahách 20, 252 41 Dolní Břežany
Obor vzdělání (kód oboru, název oboru):79-41-K/41, Gymnázium
REDIZO školy:691001529

Termín a místo konání
1. kolo
1. termín:12. dubna 2019, 8:30 - 12:30 (státní část), 13:30 - 19:00 (školní část)
2. termín:15. dubna 2019, 8:30 - 12:30 (státní část), 13:30 - 19:00 (školní část)
Místo konání:SŠ, ZŠ a MŠ da Vinci, Na Drahách 20, 252 41 Dolní Břežany

Forma zkoušky
Přijímací řízení do 1. ročníku gymnázia pro školní rok 2019/2020 má dvě části:
1) státní část- jednotná písemná přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky,
2) školní část- ústní pohovor ověřující studijní předpoklady a motivaci ke studiu

Obsah a rozsah učiva
Obsah a rozsah učiva pro jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky
je stanoven Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.
Kompetence ověřované v rámci ústního pohovoru vycházejí také z kompetencí stanovených
Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů
Pro školní rok 2019/2020 je předpokládaný počet přijímaných uchazečů 18.
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Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami
Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami budou mít podmínky pro přijímací řízení
upraveny v souladu s platnou legislativou ve spolupráci s Centrem na základě doporučení
školského poradenského zařízení.

Pomůcky
Během jednotné přijímací zkoušky je povoleno používat pouze pomůcky stanovené Centrem,
kterými jsou černá nebo modrá propisovací tužka (nesmí být gumovatelná a nesmí propíjet),
a rýsovací potřeby pro zkoušku z matematiky.
Během přijímací zkoušky není zejména povoleno používat elektronická zařízení (kalkulačky,
mobilní telefon, tablet, iPad, chytré hodinky apod.) .
Během ústního pohovoru nejsou povoleny žádné pomůcky. K ústnímu pohovoru může uchazeč
přinést dokumenty a materiály vztahující se k případné žádosti o podání stipendia.

Informace k vyplnění k přihlášky
1) Přihlášku je třeba doručit nejpozději do 1. března 2019, osobně do kanceláře školy
(paní Markéta Kořínková) nebo poštou (doporučeně).
2) Přihláška musí být podepsána jak uchazečem, tak jeho zákonným zástupcem.
3) Podáváte-li přihlášky na dvě různé školy, musí být obě identické. Pořadí škol
uvedených na přihlášce slouží pouze pro výběr termínu konání jednotné přijímací
zkoušky a nevyjadřuje vaše preference v případě přijetí na obě školy. Doporučujeme
tedy vyplnit přihlášku jednou, zkopírovat ji a oba podepsané výtisky nechat potvrdit
školou, ze které se uchazeč hlásí.
4) Výsledky předchozího vzdělávání můžete také doložit odevzdáním ověřených kopií
vysvědčení.
5) Uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami přiloží k přihlášce doporučení
školského poradenského zařízení k úpravě podmínek při přijímacím řízení.
6) Škola nevyžaduje potvrzení od lékaře.
7) Tiskopisy, vzory vyplněných přihlášek a další informace najdete zde.
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Kritéria přijímacího řízení
1) Jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky (maximálně 100
bodů)
Uchazeč může získat maximálně 50 bodů ze zkoušky z českého jazyka a maximálně
50 bodů ze zkoušky z matematiky. tj. celkem dohromady 100 bodů.

2) Ústní pohovor (maximálně 60 bodů)
Pro přijetí ke studiu je třeba získat minimálně 40 bodů z ústního pohovoru. Uchazeč, který
z ústního pohovoru získá méně než 40 bodů, nebude přijat ke studiu.

3) Průměrný prospěch (maximálně 5 bodů)
●

Uchazeč, jehož průměrný prospěch na pololetním vysvědčení z 8. třídy ZŠ, závěrečném
vysvědčení z 8. třídy ZŠ a pololetním vysvědčení z 9. třídy ZŠ (případně odpovídajících
ročníků víceletých gymnázií) je menší než 1,7, získává za prospěch5 bodů.

●

Uchazeč, jehož průměrný prospěch na pololetním vysvědčení z 8. třídy ZŠ, závěrečném
vysvědčení z 8. třídy ZŠ a pololetním vysvědčení z 9. třídy ZŠ (případně odpovídajících
ročníků víceletých gymnázií) jev rozmezí od 1,7 do 2, získává za prospěch 3 body.

●

Uchazeč, jehož průměrný prospěch na pololetním vysvědčení z 8. třídy ZŠ, závěrečném
vysvědčení z 8. třídy ZŠ a pololetním vysvědčení z 9. třídy ZŠ (případně odpovídajících
ročníků víceletých gymnázií) je větší než 2, získává za prospěch 0 bodů.

Uchazeč může celkem získat maximálně 165 bodů. Pořadí uchazečů bude stanoveno podle
celkového počtu získaných bodů. V případě rovnosti bodů rozhodují o pořadí uchazečů
následující kritéria:
1) počet bodů získaných z ústního pohovoru
2) počet bodů získaných z jednotné přijímací zkoušky
Podmínkou přijetí ke studiu od 1. září 2019 je úspěšné absolvování základní školy.
V Dolních Břežanech dne 22. 1. 2019

Digitálně podepsal

PhDr. Jiří PhDr. Jiří Bureš, Ph.D.
2019.01.21
Bureš, Ph.D. Datum:
21:29:34 +01'00'

PhDr. Jiří Bureš, Ph. D., ředitel SŠ, ZŠ a MŠ da Vinci
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