
 

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace  

 

Kritéria přijímacího řízení 

pro školní rok 2016/2017 

 

termín přijímacího řízení:  22. dubna 2016 

 

Obor 79-41-K/41 Gymnázium – všeobecné 

Studium denní 

Délka studia 4 roky 

 

 

 

Počet přijímaných žáků: 60 

 

Ředitel školy rozhodl podle § 60 odst. 2 a 3 školského zákona o konání přijímacích zkoušek v rámci 

přijímacího řízení a stanovil jednotná kritéria pro uchazeče o přijetí do 1. ročníku oboru 79-41-K/41 

pro školní rok 2016/2017. 

 

Písemná přijímací zkouška se koná v pátek 15. dubna 2016. 
 

Všichni uchazeči konají centrálně zadávané přijímací zkoušky, které připravuje společnost 

CERMAT v souladu s vyhlášením pilotního ověřování organizace přijímacího řízení do oborů 

vzdělání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných testů. 

 

 

Uchazeči nemusí mít potvrzení lékaře o způsobilosti ke studiu na přihlášce. Poněvadž škola 

neumožňuje bezbariérový pohyb, není možné studium imobilních žáků. 

 

        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 krajské, celostátní  soutěži organizované MŠMT       5         

(matematická, fyzikální, chemická, biologická, zeměpisná, jazyková olympiáda)  

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 60. místa včetně. V případě rovnosti 

bodů u oboru 79-41-K/41 na 60. a dalším pořadí bude rozhodujícím pomocným kritériem výsledek 

testu z matematiky. 

Seznam přijatých uchazečů bude nejpozději dne 25. dubna 2016 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 27. ledna 2016      RNDr. Bohumil Vévoda 

         ředitel školy 
 



 

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace 

 

Kritéria přijímacího řízení 

pro školní rok 2016/2017 

 

termín přijímacího řízení: 22. dubna 2016 

 

Obor 79-41-K/81 Gymnázium 

Studium denní 

Délka studia 8 let 

 

 

Počet přijímaných žáků: 30 

 

Ředitel školy rozhodl podle § 60 odst. 2 a 3 školského zákona o konání přijímacích zkoušek 

v rámci přijímacího řízení a stanovil jednotná kritéria pro uchazeče o přijetí do 1. ročníku 

oboru 79-41-K/81 pro školní rok 2016/2017. 

 

Písemná přijímací zkouška se koná v pondělí  18. dubna 2016. 
                                                            

Všichni uchazeči konají centrálně zadávané přijímací zkoušky, které připravuje 

společnost CERMAT v souladu s vyhlášením pilotního ověřování organizace přijímacího 

řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných testů. 

 

 

Uchazeči nemusí mít potvrzení lékaře o způsobilosti ke studiu na přihlášce. Poněvadž škola 

neumožňuje bezbariérový pohyb, není možné studium imobilních žáků. 

   

Části přijímacího řízení                                                         nejvyšší možný počet bodů 

 

Matematika         50 

Český jazyk a literatura       50 

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

 

Maximum bodů celkem                120  

                                          
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 nejpozději dne 25. dubna 2016 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 27. ledna 2016                                            RNDr. Bohumil Vévoda 

                                                                                                 ředitel školy 

                    

 



 

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace 

 

Počet tříd přijímaných ke studiu na Gymnáziu Karviná 

pro školní rok 2016/2017 

 

 

 

 

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 27. ledna 2016                                       RNDr. Bohumil Vévoda 

                                                                                                ředitel 

 

 

 

 


