
Přijímací řízení 2019 

Přihlášky ke studiu musí být odevzdány do 1. března 2019. Lze je podat osobně v kanceláři školy 

nebo zaslat poštou na adresu Gymnázium Karla Čapka, Školní 1530, 263 01 Dobříš. ÚDAJE uvedené 

na přihlášce musí být aktuální a ČITELNÉ (e-mail, telefon). 

Prospěch uvedený na přihlášce musí být potvrzen základní školou, vyjádření lékaře se nevyžaduje. 

Žáci se specifickými vzdělávacími potřebami přiloží k žádosti o uzpůsobení podmínek konání zkoušky 

doporučení Pedagogicko-psychologické poradny.  

Ve školním roce 2018/2019 konají všichni uchazeči jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka 

a matematiky (JPZ). Bližší informace doporučujeme prostudovat na webových stránkách Centra pro 

zjišťování výsledků vzdělávání (www.cermat.cz), popř. Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 

(www.msmt.cz). V prvním kole přijímacího řízení na střední školy smí uchazeč podat přihlášku ke 

studiu maximálně na dvě školy. 

 

Termíny přijímacích zkoušek (JPZ): 

- obor 79-41-K/41 (pro uchazeče z 9. tříd) – 12. dubna 2019 a 15. dubna 2019 

- obor 79-41-K/81 (pro uchazeče z 5. tříd) – 16. dubna 2019 a 17. dubna 2019 

JPZ koná uchazeč na školách (max 2) uvedených na přihlášce, ve škole uvedené na přihlášce na prvním 

místě v prvním termínu, ve škole uvedené na přihlášce na druhém místě ve druhém termínu. 

Pozn.: v přijímacím řízení se uchazečům započítává lepší výsledek testů bez ohledu na to, na které 

škole ho dosáhl   

 

Náhradní termíny  

- určeny pro uchazeče, kteří ze závažných důvodů nekonali zkoušku v řádném termínu a tuto 

skutečnost v zákonné lhůtě (3 dny) doložili příslušným potvrzením (lékař, …) 

- JPZ – 13. května 2019 a 14. května 2019 pro všechny obory 

-  

Uchazeč obdrží elektronickou pozvánku k přijímací zkoušce s bližším určením místa a času konání 

zkoušky. Doručení této pozvánky zákonný zástupce potvrdí e-mailem na adresu: 

PRIJIMACKY@GYMKC.CZ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cermat.cz/
http://www.msmt.cz/


Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020     
 
Studijní obor 79-41-K/41 gymnázium pro uchazeče z 9. ročníků 
 
Podle § 60 odst. 4 školského zákona stanovil ředitel školy následující kritéria přijímacího řízení: 
Studijní obor 79-41-K/41 gymnázium pro uchazeče z 9. ročníků 
1. Uchazeči konají jednotnou přijímací zkoušku z CJL (max 40 bodů) a MAT (max 40 bodů) 
2. Jsou zohledněna 2 klasifikační hodnocení a to za: 

2. pololetí 8. ročníku základní školy 
1. pololetí 9. ročníku základní školy             

  za každé klasifikační hodnocení získává uchazeč 0 – 5 bodů za průměrný prospěch 
– 5 bodů za každou dostatečnou v klasifikaci         (max 10 bodů) 

3. Bonifikovány jsou úspěchy v olympiádách a dalších soutěžích a to takto: 
    body za olympiády a další soutěže z CJL, cizího jazyka, MAT, FYZ, DEJ, ZMP, BIO, CHE 

+ 1 bod účast v okresním kole 
+ 2 body úspěšný řešitel okresního kola 
+ 3 body účast v krajském kole 
+ 5 bodů úspěšný řešitel krajského kola  (max 10 bodů) 

   Účast a úspěšnost v olympiádách a soutěžích je nutno doložit k přihlášce. 
3. Stanoveno pořadí uchazečů dle zisku bodů (sestupně). 
4. Při shodnosti bodů, rozhoduje: 

a) ZPS, zdravotní znevýhodnění 
b) počet vyznamenání 
c) výsledek JPZ  
d) klasifikace CJL+MAT 
e) klasifikace z cizího jazyka 
f) výsledky v soutěžích 

5. Celkový maximální počet získaných bodů je 100. 
6. Uchazeč splnil podmínky přijímacího řízení právě tehdy, když dosáhl alespoň 40 bodů.  
7. Uchazeč nesplnil podmínky přijímacího řízení, pokud získal méně než 40 bodů. 
 
Studijní obor 79-41-K/81 gymnázium pro uchazeče z 5. ročníků 
 
Podle § 60 odst. 4 školského zákona stanovil ředitel školy následující kritéria přijímacího řízení: 
Studijní obor 79-41-K/81 gymnázium pro uchazeče z 5. ročníků 
1. Uchazeči konají jednotnou přijímací zkoušku z CJL (max 40 bodů) a MAT (max 40 bodů) 
2. Jsou zohledněna 2 klasifikační hodnocení a to za: 

2. pololetí 4. ročníku základní školy 
1. pololetí 5. ročníku základní školy             

  za každé klasifikační hodnocení získává uchazeč 0 – 7 bodů za průměrný prospěch 
+ 3 body za vyznamenání 
– 5 bodů za každou dobrou v klasifikaci 
- 7 bodů za každou dostatečnou v klasifikaci         (max 20 bodů) 

3. Stanoveno pořadí uchazečů dle zisku bodů (sestupně). 
4. Při shodnosti bodů, rozhoduje: 

a) ZPS, zdravotní znevýhodnění 
b) výsledek JPZ  
c) klasifikace CJL+MAT 
d) klasifikace z cizího jazyka 

5. Celkový maximální počet získaných bodů je 100. 
6. Uchazeč splnil podmínky přijímacího řízení právě tehdy, když dosáhl alespoň 60 bodů.  
7. Uchazeč nesplnil podmínky přijímacího řízení, pokud získal méně než 60 bodů. 


