Gymnázium, Turnov, Jana Palacha 804, příspěvková organizace
V souladu s § 60 odst. 3 zákona č. 561 / 2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělání stanovuji následující kritéria přijímacího řízení ve školním roce 2018 / 2019.
Nástup 1.9. 2019.
Kritéria pro přijetí do víceletého gymnázia
Základním kritériem je překročení hranice 30 bodů – součet výsledků z obou testů.
Kdo získá 31 a více bodů, platí pro něj následující kritéria:
Výsledky testů z matematiky (maximálně 50 bodů) a českého jazyka a literatury (maximálně 50 bodů)
připravené společností Cermat – celkem maximálně 100 bodů.
Následně bude přihlédnuto:
k výsledkům dosaženým na ZŠ (1. pololetí 5. třídy) – průměr 1,00, výsledkům testů bude přičteno max. 30 bodů.
(1,00 – 30 b., 1,01-1,13 – 27 b., 1,14-1,24 – 23 b., 1,25-1,34 – 20 b., 1,35 a více – 0 b.)
a k výsledkům soutěží organizovaných MŠMT (matematická olympiáda, logická olympiáda, matematický
klokan, recitační soutěž) – umístění v okresním kole do 3. místa – 10 b.
Maximální počet bodů – 140.
Součet bodů za testy, prospěch a soutěže dá vzniknout pořadí.
Ke studiu budou přijati uchazeči na 1. až 30. místě.
V případě rovnosti bodů rozhodují výsledky testů (1. celkový součet bodů z obou testů, 2. test z matematiky).
V případě odvolání bude ředitel školy ctít pořadí.
Kritéria pro přijetí do čtyřletého gymnázia
(1. kolo)
Výsledky testů společnosti Cermat – český jazyk a matematika.
Výsledky budou bodovány – celkově za testy bude možno získat 100 bodů.
Následně bude přihlédnuto:
1. k prospěchu na ZŠ (poslední tři vysvědčení - 8. třída – pololetní a závěrečné, pololetí 9. třídy)
- průměr ze tří průměrů zaokrouhlený na tisíciny
1,000 – 1,099 – 30 b.
1,100 – 1,199 – 27 b.
1,200 – 1,299 – 23 b.
1,300 – 1,399 – 20 b.
1,400 – 1,499 – 10 b.
1,500 a více – 0 b.
2. k výsledkům soutěží: uchazeči, kteří doloží své úspěchy v olympiádách a soutěžích organizovaných MŠMT
(u soutěží předmětových – 1. až 3. místo v okresním kole, případně lepší umístění – účast v krajském či
celostátním kole, u soutěží zájmových, tedy sportovních a uměleckých – 1. místo v krajském kole, příp. do 3 místa
v kole celostátním).
- bodové zvýhodnění 5 b. pro každého, kdo doloží alespoň jedno takové umístění, kdo doloží dvě taková
umístění, bude mu započteno 10 bodů.
Součet bodů (maximálně 140) dle výše uvedených kritérií vytvoří pořadí.
Ke studiu budou přijati uchazeči na 1. až 30. místě.
V případě rovnosti bodů rozhodují výsledky testů (1. celkový součet bodů všech testů, 2. test z matematiky).
V případě odvolání bude ředitel školy ctít pořadí.
Termíny přijímacích zkoušek:
víceleté studium – 16. a 17. dubna 2019,
čtyřleté studium – 12. a 15. dubna 2019.
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