Kritéria přijímacího řízení pro uchazeče o šestileté studium
na Gymnáziu Hladnov a Jazykové škole, Ostrava
pro školní rok 2022-23
1. Zhodnocení výsledků přijímací zkoušky, kterou tvoří testy z Čj a M
Uchazeči vykonávají přijímací zkoušky písemnou formou prostřednictvím testů CERMAT (zkouška se skládá
z testu z českého jazyka a matematiky (dále jen Čj a M). Každý test je hodnocen max. 50 body. Žák úspěšně
vykoná přijímací zkoušku, pokud získá z testu z Čj alespoň 7 bodů a z testu z M alespoň 5 bodů.
2. Zhodnocení prospěchu ze základní školy
Body se hodnotí průměrný prospěch 2. pololetí minulého a 1. pololetí aktuálního školního roku. Za každé ze
sledovaných pololetí lze získat:
 6 bodů, je-li průměrný prospěch do 1,2
 3 bodů, je-li průměrný prospěch do 1,5
 horší studijní průměr již není bodován
Uchazeč může dosáhnout za obě pololetí maximálně 12 bodů.
3. Zhodnocení vhodných schopností, vědomosti a zájmů uchazeče
Zohlední se umístění uchazeče v okresních, krajských a vyšších kolech soutěží za období posledních dvou let
studia (jedná se o olympiády z Čj, M, F, Ch, Př, D, Z, Cj, soutěže kulturní, literární a jazykové zkoušky). Bodové
hodnocení bude vycházet z podkladů doložených nejpozději do 31. března 2022 (originál diplomu, certifikát).
Bodové hodnocení:
 Umístění v okresních kolech:
1. - 3. místo: 1 bod
 Za umístění v krajských a vyšších kolech:
1. - 3. místo: 4 body
 Soutěže v individuálním sportu v krajském a vyšším kole: 1. - 3. místo: 4 body
 Jazykové zkoušky na úrovni B1 a vyšší doložené certifikátem: 8 bodů
Uchazeč může dosáhnout za všechny aktivity maximálně 8 bodů.
4. Sestavení pořadí
Body získané za jednotlivé součásti přijímacího řízení (viz body 1 - 3) se sečtou. Uchazeč může získat
maximálně 120 bodů.
5. Vyhodnocení při rovnosti výsledků
a) u uchazečů se stejnou úspěšností v celkovém hodnocení zkoušek (viz bod 4) má přednost uchazeč, který
dosáhne v součtu z testů Čj a M většího počtu bodů před uchazečem, který má více bodů za prospěch ze ZŠ
b) při stejných výsledcích v bodě 5 a) bude brán v úvahu při sestavení pořadí lepší výsledek z testu z M
c) při stejných výsledcích v bodě 5 b) bude dále brán v úvahu při sestavení pořadí lepší prospěch na ZŠ
v předmětech matematika a český jazyk v průběhu posledních dvou pololetí
d) při stejných výsledcích v bodě 5 c) bude mít přednost uchazeč, který v komplexech úloh B jednotných testů
dosáhl vyšší procentuální hodnoty.
Pokud splní podmínky přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje o přijetí jejich pořadí
podle výsledku hodnocení přijímacího řízení.
Podle pořadí výsledků přijímacího řízení bude do šestiletého dvojjazyčného studia přijato 30 žáků.
Zvláštní podmínky:
u žáků zdravotně postižených a žáků se specifickou poruchou učení, kteří doloží k přihlášce písemné vyjádření
pedagogicko-psychologické poradny, budou podmínky k vykonání přijímací zkoušky přizpůsobeny vzhledem
k doporučení PPP a k zdravotnímu postižení žáka.
Dodatečné dodání nebude akceptováno!
Upozornění: Přijatý žák/žákyně musí odevzdat zápisový lístek nejpozději do 10 dnů od vyhlášení výsledků
přijímacího řízení!

