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Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019
pro obor 79-41-K/81 Gymnázium, osmileté studium – třída prima
Přijímáni budou žáci z 5. ročníků základních škol. Přijímání uchazečů ke studiu na střední škole se
řídí zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou
č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
Počet přijímaných žáků:
Celkem bude přijato 30 žáků (29 přímo, 1 místo bude ponecháno na odvolání).
Přihlášky:
Termín pro doručení přihlášek je 1. 3. 2018.
Potvrzení lékaře na přihlášce škola nevyžaduje.
K přihlášce se dokládá doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná
opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními
vzdělávacími potřebami.
Přihlášky jsou také ke stažení na http://www.gymi.cz/studium/prijimaci-rizeni
Zápisový lístek:
Odevzdá uchazeč do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí do kanceláře
Gymnázia Mimoň. V případě nedodržení tohoto termínu nebude ke studiu přijat.
Termíny prvního kola přijímacího řízení:
pátek 13. 4. 2018 a úterý 17. 4. 2018, čas zahájení zkoušek v 8.30 hod.
Další kola přijímacího řízení:
Budou vypsána pouze v případě, že v prvním kole bude přijato méně než 30 žáků.
Přijímací řízení:
Všichni uchazeči konají přijímací zkoušku formou jednotných testů CERMAT z českého jazyka
a matematiky.
Pořadí přijatých bude stanoveno podle získaného počtu bodů za:
1. Test z českého jazyka – max. 50 bodů, test z matematiky – max. 50 bodů.
2. Průměrný prospěch na základní škole za poslední tři klasifikační období 4. a 5. ročníku.
Bodové hodnocení prospěchu ze základní školy:
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