
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 
(šestileté studium) 

Gymnázium, Hranice, Zborovská 293 
 

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 
 
Ředitel školy vyhlašuje dle ustanovení § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení § 2 vyhlášky MŠMT ČR č. 671/2004 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, první kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 do 
studijního oboru kód 79-41-K/61 Gymnázium. 
 
1. Rozhodnutí ředitele o konání přijímací zkoušky: 
 

Šestileté studium – kód oboru 79-41-K/61 Gymnázium – přijímací zkouška se nekoná 
(1. ročník nižšího stupně víceletého gymnázia) 

 
2. Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 
 
2.1. Šestileté studium (1. ročník nižšího stupně víceletého gymnázia)  

kód oboru 79-41-K/61 Gymnázium: 
V prvním kole přijímacího řízení budou uchazeči o studium hodnoceni podle: 
a) průměrného prospěchu za 1. pololetí 6. třídy ZŠ, 2. pololetí 6. třídy ZŠ a 1. pololetí 

7. třídy ZŠ (nebo odpovídajících ročníků osmiletého gymnázia nebo osmiletého 
vzdělávacího programu konzervatoře), 
do průměrného prospěchu se započítávají všechny povinné a povinně volitelné 
předměty za uvedená klasifikační období; 

b) uchazeči vykonají centrálně zadávaný jednotný písemný test z českého jazyka a 
literatury a centrálně zadávaný jednotný písemný test z matematiky. 
 

         Termín centrálně zadávaných jednotných písemných testů: čtvrtek 16. dubna 2015 
 

Při rovnosti bodů, které určují celkové pořadí uchazečů, bude využito doplňkové 
kritérium – dosažený prospěch ve výše uvedených pololetích v tomto pořadí: 
1. prospěch z matematiky (ze ZŠ) 
2. prospěch z českého jazyka (ze ZŠ) 
3. prospěch z 1. cizího jazyka (ze ZŠ) 

 
2.2. Předpokládaný počet přijatých uchazečů: 29 

Počet míst na odvolání:      1 
Celkem bude přijato:    30 

 
2.3. Pokud splní podmínky přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, 

rozhoduje jejich pořadí podle výsledků hodnocení přijímacího řízení. 
 

3. Termín pro podání přihlášek ke studiu:  do 15. března 2015 
 
 



4. Adresa pro podání přihlášky ke studiu:  Gymnázium, Hranice, Zborovská 293 
Zborovská 293 
753 11 Hranice 

 
5. Přihlášku podepsanou nezletilým uchazečem a jeho zákonným zástupcem podává 

zákonný zástupce uchazeče přímo řediteli Gymnázia, Hranice, Zborovská 293. 
V případě umístění uchazeče na 1.-3. místě předmětových soutěží okresního nebo 
regionálního kola je součástí přihlášky kopie diplomu za 1.-3. místo. 

 
6. Součástí přihlášky je i rozhodnutí o zdravotním znevýhodnění podle zvláštního právního 

předpisu, je-li uchazeč osobou zdravotně znevýhodněnou. 
Dále doklad o plnění základní školní docházky v případě uchazeče, který plní povinnou 
školní docházku v zahraniční škole, vydaný zahraniční školou. V případě dokladů 
vyhotovených v jiném než českém jazyce přikládá uchazeč jejich úřední překlad do 
českého jazyka, u dokladů vydaných ve slovenském jazyce se překlad do českého jazyka 
nevyžaduje. 

 
7. Potvrzení úmyslu vzdělávat se na gymnáziu: 

Uchazečův úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí zákonný zástupce nezletilého 
uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke 
vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči doručeno 
rozhodnutí o přijetí. 
Zápisový lístek musí být podepsán uchazečem a zákonným zástupcem nezletilého 
uchazeče a dále opatřen razítkem a podpisem odpovědného pracovního orgánu, který 
zápisový lístek vydal. 
Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním 
zápisového lístku vzdělávat se ve střední škole, vzdává se tímto práva být přijat za žáka 
dané střední školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče. 
Práva být žákem střední školy se vzdává i uchazeč, který písemně požádá ředitele 
příslušné střední školy o zpětné vydání zápisového lístku. 
 

8. K vykonání centrálně zadávaného jednotného písemného testu z českého jazyka a 
literatury a centrálně zadávaného jednotného písemného testu z matematiky dne 16. 
dubna 2015 budou uchazeči vyzváni samostatnou pozvánkou nejpozději do 3. dubna 
2015.  

 
 
 
V Hranicích 30. 1. 2015 
 
 
 
        PhDr. Radovan Langer 
                  ředitel školy 

 
 


