Přijímací řízení na Gymnázium F. M. Pelcla
v Rychnově nad Kněžnou pro školní rok 2022/2023
osmiletý obor - gymnázium všeobecné
kód studia 79-41-K/81
Kritéria:





Předpokládá se přijetí nejvýše 30 uchazečů.
Všichni uchazeči vykonají centrálně stanovenou jednotnou přijímací zkoušku
(dále jen JPZ) organizovanou společností CERMAT. Testy JPZ se konají z
předmětů Český jazyk a literatura (CJL) a Matematika a její aplikace (MA) v
rozsahu učiva stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní
vzdělávání.
Ilustrační testy jsou k dispozici na www.cermat.cz.

Celkové hodnocení v rámci přijímacího řízení:
1. Znalosti a další vlastnosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčeních z
předchozího vzdělávání (maximálně 25 bodů). Na přihlášce se uvede prospěch za poslední
dva roky vzdělávání (celkem 3 pololetí).
Průměr prospěchu ze ZŠ se vyhodnocuje podle údajů na přihlášce ke studiu za poslední dva
roky na základní škole (za 2. pol. předposledního roku a 1. pol. posledního roku - z jejichž
průměru se určují body do závěrečného pořadí).
Body za průměr prospěchu: 1,00 – 1,20 = 25 bodů, 1,21 – 1,40 = 20 bodů, 1,41 – 1,60 = 15
bodů, 1,61 - 1,80 = 10 bodů, 1,81-2,00 = 5 bodů, 2,01 – a více = 0 bodů.
2. Aktuální znalosti a dovednosti z matematiky a českého jazyka vyjádřené hodnocením
přijímací zkoušky, konané formou JPZ (za každý jednotlivý předmět maximum 50 bodů –
dohromady 100 bodů).
Z celkového výsledku povinných součástí přijímacího řízení činí průměr ze ZŠ 20 %,
jednotný test z ČjL 40 %, jednotný test z M 40 % (tzn. maximálně 25 bodů za prospěch, 50
bodů za jednotný test z ČjL, 50 bodů za jednotný test z M). Minimální počet bodů nutný pro
přijetí je 40 bodů.
3. Schopnosti, dovednosti a studijní předpoklady prokázané oficiálními podklady.
Úspěšní účastníci individuálních znalostních okresních, krajských a celostátních soutěží
vyhlašovaných MŠMT mohou získat body navíc podle následujících pravidel:
 Okresní soutěže: za 1. místo 6 bodů, za 2. místo 4 body, za 3. místo 2 body
 Krajské soutěže: za jakékoli umístění na 1. - 5. místě 6 bodů
 Celostátní kolo: za jakékoli umístění na 1. - 5. místě 6 bodů
Tyto dodatečné body se přičítají k celkovému skóre za výsledky přijímacích testů a prospěch.
Dokladem o umístění v soutěži je originál diplomu, nebo výsledková listina potvrzená
organizátorem soutěže. Uznávají se pouze doklady s rokem vydání 2020 nebo později.

Doklady musí být doručeny do kanceláře školy do 8. 4. 2022 (diplomy budou po ověření
pracovníky školy vráceny uchazeči). Na později předložené doklady již nemůže být brán zřetel.
Nedostatečné nebo nejednoznačné podklady nebudou pro hodnocení použity.

Celkové hodnocení
Nejvýše 30 uchazečů, kteří se v celkovém pořadí umístí nejvýše, bude přijato ke studiu.
V případě rovnosti bodů rozhoduje o lepším pořadí:

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Vyšší počet dosažených bodů z matematiky u přijímací zkoušky. Při jejich rovnosti b)
Vyšší počet dosažených bodů z českého jazyka u přijímací zkoušky. Při jejich rovnosti c)
Vyšší počet bodů za soutěže.
Vyšší počet bodů z otevřených úloh z matematiky.
Vyšší počet bodů z otevřených úloh z českého jazyka a literatury.
Postupně vyšší počet bodů z 1., 2., 3. úlohy testu z matematiky.
Postupně vyšší počet bodů z 1., 2., 3. úlohy z českého jazyka a literatury.

Termíny testování:
první termín 19. 4. 2022
druhý termín 20. 4. 2022
první náhradní termín 10. 5. 2022
druhý náhradní termín 11. 5. 2022
Uchazeč o přijetí ke vzdělávání (zákonný zástupce) musí doručit přihlášku ke vzdělávání na
zvolenou školu nejpozději do 1. března 2022 (osobně do sekretariátu školy nebo poštou).
K přihlašování se doporučuje použít aktuální (platný pro rok 2022) formulář přihlášky s
možností uvedení dvou středních škol (ke stažení je k dispozici na webu GFMP nebo
CERMATu).
V kontaktech vždy uveďte platné telefonní číslo a e-mailovou adresu na zákonného zástupce
uchazeče. V případě, že chcete ke komunikaci využívat datovou schránku, uveďte informaci
výslovně na přihlášce.
Uchazeči vzniká nárok konat jednotnou přijímací zkoušku ve dvou termínech, pokud podá dvě
přihlášky ke vzdělávání (na dvě různé školy nebo odlišné obory). Podá-li uchazeč pouze jednu
přihlášku, může konat jednotnou přijímací zkoušku pouze jednou. V případě, že uchazeč koná
JPZ dvakrát, započte se mu pro celkové hodnocení přijímacího řízení na obou školách lepší
výsledek. Pokud se hlásí na dvě různé školy nebo obory, kde se koná JPZ, vykoná tuto v 1.
termínu na škole uvedené na přihlášce na prvním místě a podruhé ve druhém termínu na škole,
kterou na přihlášce uvedl jako druhou.
V případě, že se uchazeč ze závažných důvodů nemohl k PZ dostavit v řádném termínu, musí
omluvit svoji absenci u ředitele školy do tří pracovních dnů. Pokud ředitel školy omluvu uzná,
může uchazeč konat zkoušku v náhradním termínu.

Vyjádření lékaře na přihlášce ke studiu není vyžadováno.
Případný požadavek na uzpůsobení podmínek konání testů je možný jedině na základě
předložení doporučení školského poradenského zařízení, které musí být doloženo spolu s
přihláškou do 1. 3. 2022.

V Rychnově nad Kněžnou 14. 1. 2022

Mgr. Pavlína Školníková, ředitelka školy

