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Č.j.: GYMDK/33/2020 

Vyhlášení přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 

Ředitelka školy, jejíž činnost vykonává Gymnázium, Dvůr Králové nad Labem, nám. Odboje 304, 

vyhlašuje v souladu s § 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších právních předpisů a s vyhláškou 

č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění 

1. kolo přijímacího řízení pro obory: 
 

79/41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium) a 79/41-K/61 Gymnázium (šestileté studium) 

Termín podání přihlášek: nejpozději do 1. března 2020. Doručení je povinností každého uchazeče, 

resp. jeho zákonného zástupce, nikoli povinností základní školy. Není nutné vyjádření lékaře. 

Konání přijímacích zkoušek v řádném termínu: 

pro žáky 9. tříd:  v úterý 14. dubna 2020 a ve středu 15. dubna 2020 

pro žáky 7. tříd:  ve čtvrtek 16. dubna 2020 a v pátek 17. dubna 2020 

Náhradní termín přijímacích zkoušek pro oba obory (týká se uchazečů, kteří se řádného termínu 

pro vážné důvody nezúčastnili a svoji neúčast písemně omluvili nejpozději do 3 dnů od data konání 

přijímací zkoušky): ve středu 13. května 2020 a ve čtvrtek 14. května 2020. 

Všichni uchazeči budou konat přijímací zkoušku formou jednotného centrálně zadávaného 

písemného testu z českého jazyka a literatury a z matematiky. Součástí hodnocení bude také 

předchozí prospěch na základní škole a případné úspěchy v předmětových soutěžích. 

Jednotlivým částem je přidělen následující maximální bodový zisk: 

Test z českého jazyka a literatury (60 minut)     max. 50 bodů 

Test z matematiky (70 minut)       max. 50 bodů 

Prospěch v základním vzdělávání (poslední 3 vysvědčení, každé až 10 bodů) max. 30 bodů 

Úspěchy v předmětových soutěžích během posledních dvou let na ZŠ  max. 10 bodů 

 
Celkem          max. 140 bodů 

Při rovnosti celkového počtu získaných bodů budou přednostně přijati uchazeči úspěšnější: 

a) v součtu bodů z obou testů  b) v testu z matematiky  c) v předmětových soutěžích 

d) s lepším průměrným prospěchem na pololetním vysvědčení posledního absolvovaného ročníku. 

Bodové hodnocení prospěchu na základní škole je lineární, je vypočteno dle prospěchu žáka za 

každé pololetí dle vzorce: B = 10 × (2 – pp) [B – body; pp – průměrný prospěch za pololetí]. 

Za sníženou známku z chování bude uchazeči odečteno 10 bodů za každý snížený klasifikační 

stupeň. 
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Předmětovými soutěžemi se rozumí soutěže pořádané MŠMT z jednotlivých vyučovacích 

předmětů s výjimkou výchov. Započítávají se výsledky dosažené v průběhu posledních dvou 

školních let. V okresním kole se bodují první tři místa třemi až jedním bodem, v krajském kole 

prvních pět míst pěti až jedním bodem. Úspěšné umístění doloží uchazeč nejpozději v den konání 

zkoušky kopií diplomu příp. výsledkovou listinou potvrzenou školou, za níž soutěžil. 

Do každého oboru vzdělání bude přijato 28 uchazečů s nejvyšším bodovým ziskem. 

Přijímacímu řízení nevyhověl a nemůže být přijat uchazeč, který získal v testu z českého jazyka 

a literatury méně než 20 bodů nebo v testu z matematiky méně než 15 bodů. 

Centrum pro zjišťování výsledků ve vzdělávání uvolní škole výsledky do 28. 4. 2020. Škola zveřejní 

kompletní výsledky do 30. 4. 2020 na fyzické úřední desce ve vestibulu školy a způsobem 

umožňujícím vzdálený přístup (na webových stránkách školy na adrese www.gym-dk.cz). 

Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu bude zákonným zástupcům uchazeče doručeno do vlastních 

rukou. Do tří pracovních dnů od jeho doručení mohou zákonní zástupci nepřijatého uchazeče proti 

tomuto rozhodnutí podat odvolání, a to ke krajskému úřadu prostřednictvím ředitelky školy.  

Přijatí žáci rozhodnutí neobdrží, jejich seznam bude zveřejněn na vývěsce ve škole a na webových 

stránkách školy pod přiděleným registračním číslem. Do deseti pracovních dnů od zveřejnění 

seznamu je třeba potvrdit zájem o studium na naší škole doručením zápisového lístku, který žáci 

obdrží na své základní škole. V případě, že uchazeč zápisový lístek neodevzdá ve stanovené lhůtě, 

zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání na 

naší škole. 

Další kola přijímacího řízení může ředitelka školy vyhlásit po obdržení zápisových lístků z 1. kola, 

pokud nebude naplněn předpokládaný počet uchazečů. 

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám 

se budou jako každoročně konat v posledních dvou březnových středách od 14:30 do 16 hodin: 

• 18. března 2020 kurz matematiky pro žáky 7. ročníků, kurz českého jazyka pro žáky 9. ročníků 

• 25. března 2020 kurz českého jazyka pro žáky 7. ročníků, kurz matematiky pro žáky 9. ročníků 

 

 

 

 

Mgr. Martina Kubíková 

ředitelka školy 


