
 
č.j.: GYZA 851/2018 
 
V Zábřehu 23. 5. 2018 
 
 

VYHLÁŠENÍ 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO 1. ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ 
V OBORU 79-41-K/41 
 
Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení 

Ředitel gymnázia, jehož činnost vykonává Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20, (dále jen 
„škola“) v souladu s § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších změn a dodatků, vyhlašuje druhé 
kolo přijímacího řízení pro přijímání uchazečů do prvního ročníku vzdělávání ve čtyřletém gymnáziu,  
v oboru vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium, v denní formě vzdělávání, pro školní rok 2018/2019 (dále 
jen „přijímací řízení“). 
 
Počet přijímaných uchazečů 

Do prvního ročníku vzdělávání ve čtyřletém gymnáziu, v oboru vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium, pro 
školní rok 2018/2019 budou ve 2. kole přijati nejvýše 2 uchazeči.  
 
Hodnocení uchazečů 

V souladu s § 60d a 60f školského zákona budou uchazeči ve 2. kole přijímacího řízení hodnoceni 
podle 
a) hodnocení uchazečů na vysvědčeních z předchozího vzdělávání, 
b) výsledků dosažených uchazeči v testech, které budou součástí jednotné přijímací zkoušky dle  

§ 60 odst. 5 a § 60b odst. 2 školského zákona,  
c) výsledků dosažených uchazeči ve vybraných soutěžích vyhlašovaných MŠMT. 
 
Uchazeči, kteří jednotnou zkoušku dle § 60 odst. 5 a § 60b odst. 2 školského zákona v 1. kole 
přijímacího řízení nekonali, budou pozváni k vykonání zkoušky, která bude zahrnovat test z českého 
jazyka a literatury a test z matematiky srovnatelné úrovně a rozsahu s testy jednotné přijímací 
zkoušky. 

Uchazečům, kteří nejsou státními občany České republiky a získali předchozí vzdělání v zahraniční 
škole, se při přijímacím řízení promíjí na žádost vykonání testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a 
literatura (podrobnosti jsou uvedeny v kritériích přijímacího řízení).   
 
Kritéria přijímacího řízení 

Při hodnocení uchazečů bude postupováno v souladu s kritérii pro 2. kolo přijímacího řízení pro 
přijímání uchazečů do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole v oboru 79-41-K/41 pro školní rok 
2018/2019. Tato kritéria byla vydána dne 23. 5 2018 pod č.j. GYZA 850/2018. 
 
Odevzdání přihlášek 

Příjem přihlášek do 2. kola přijímacího řízení bude ukončen 30. května 2018. 

Uchazeči, kteří v prvním kole přijímacího řízení konali jednotnou zkoušku dle § 60 odst. 5  
a § 60b odst. 2 školského zákona k přihlášce přiloží Výpis výsledků didaktických testů 
jednotné přijímací zkoušky do oborů vzdělání s maturitní zkouškou. 
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