
Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace 

  

 

Kritéria přijímacího řízení 

pro školní rok 2013/2014 

 

termín přijímacího řízení:  22. - 23. dubna 2013 

Obor 79-41-K/41 Gymnázium – všeobecné 

Studium denní 

Délka studia 4 roky 

 

Počet přijímaných žáků: 60 

 

Všichni uchazeči konají  centrálně zadávané přijímací zkoušky.  

Jednotné zkoušky pro všechny maturitní obory veřejných středních škol Moravskoslezského 

kraje organizačně zabezpečuje KVIC Nový Jičín. Podrobnosti můžete najít na internetové 

adrese: http: \\ kvic.cz/prijimacky/ nebo na www.scio.cz/prijimacky 

 

 

 

Přijímací řízení na základě konání přijímací zkoušky v rámci přijímacího řízení 

 

Písemná přijímací zkouška  se koná v pondělí  22.  dubna 2013 

        v úterý    23.  dubna 2013  

        Části přijímacího řízení          nejvyšší možný počet bodů 

Matematika            50 

Český jazyk a literatura          50 

Prospěch za 1. pololetí 9. třídy ZŠ s vyznamenáním        5 

Umístění na 1. – 3. místě v celostátní  soutěži organizované MŠMT      5         

    

Maximum bodů celkem          110 
 

 

Na základě hodnocení uchazečů v přijímacím řízení bude vytvořeno pořadí uchazečů podle 

celkového počtu získaných bodů. Přijati budou uchazeči, kteří se umístí  do 64. místa včetně. 

V případě rovnosti bodů u oboru 79-41-K/41 na 64. a dalším pořadí bude rozhodujícím 

pomocným kritériem výsledek testu z matematiky. 

Seznam přijatých uchazečů bude dne 24. dubna 2013 zveřejněn ve vstupních prostorách  

školy a na školních internetových stránkách. Zákonní zástupci přijatých  uchazečů 

odevzdávají zápisový lístek na sekretariát školy do 10 pracovních dnů ode dne rozhodnutí o 

přijetí. Neodevzdání zápisového lístku v uvedené lhůtě znamená vyřazení uchazeče ze 

seznamu přijatých uchazečů. 

 

 
 

V Karviné 30. ledna 2013     RNDr. Mgr. Bohumil Vévoda 

         ředitel školy 

 



 

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace 

 

 

Kritéria přijímacího řízení 

pro školní rok 2013/2014 

 

termín přijímacího řízení: 22. a 23. dubna 2013 

 

Obor 79-41-K/81 Gymnázium 

Studium denní 

Délka studia 8 let 

 

Počet přijímaných žáků: 30 

 

Písemná přijímací zkouška se koná v pondělí 22.  dubna  2013 

                                                           v úterý    23.  dubna  2013 

 

Všichni uchazeči konají  přijímací zkoušky, které připravuje společnost SCIO. 

Podrobnosti najdete na internetové adrese www.scio.cz/prijimacky/. 

     

 

Části přijímacího řízení                                                         nejvyšší možný počet bodů 

 

Matematika         30 

Český jazyk a literatura       30 

Prospěch za 1. pololetí 5. třídy ZŠ s vyznamenáním   20 

 

Maximum bodů celkem                  80  

    

                                       

Na základě hodnocení uchazečů v přijímacím řízení bude vytvořeno pořadí uchazečů podle 

celkového počtu získaných bodů. Přijati budou uchazeči, kteří se umístí  do 30. místa. 

V případě rovnosti bodů u oboru 79-41-K/81 na 30.  a dalším pořadí bude rozhodujícím 

pomocným kritériem výsledek testu z matematiky. 

Seznam přijatých uchazečů bude dne 24. dubna 2012 zveřejněn ve vstupních prostorách školy 

a na školních internetových stránkách. Zákonní zástupci přijatých uchazečů odevzdají 

zápisový lístek na sekretariátu školy do 10 pracovních dnů ode dne rozhodnutí o přijetí. 

Neodevzdání zápisového lístku v uvedené lhůtě znamená vyřazení uchazeče ze seznamu 

přijatých uchazečů. 

 

 

V Karviné 30. ledna  2013                                        RNDr., Mgr. Bohumil Vévoda 

                                                                                                        ředitel školy 

                     

 

 

 

 

 



Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace 

 

Počet tříd přijímaných ke studiu na Gymnáziu Karviná 

pro školní rok 2013/2014 

 

 

 

Škola: Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace 

Adresa: Karviná-Nové Město, Mírová 1442, 735 06 

 

 

Obor 79-41-K/81 Gymnázium 

Studium denní 

Délka studia: 8 let 

Přijímací řízení určeno pro žáky 5. tříd ZŠ 

 

Počet tříd: 1 

 

 

 

Obor 79-41-K/41 Gymnázium – všeobecné 

Studium denní 

Délka studia: 4 roky 

Přijímací řízení určeno pro žáky 9. tříd ZŠ 

 

Počet tříd: 2 

 

 

 

 

 

V Karviné 30. ledna 2013                                   RNDr., Mgr. Bohumil Vévoda 

                                                                                                ředitel 

 

 

 

 


