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Vyhlášení přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 
 
Ředitel Gymnázia Františka Palackého Neratovice, Masarykova 450 na základě § 60 a § 61, zák. 561/2004 
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném 
znění, v souladu s vyhláškou MŠMT 561/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího 
řízení ke vzdělávání ve středních školách v platném znění  
 

vyhlašuje přijímací řízení  
pro přijímání do prvního ročníku vzdělávání na Gymnáziu Františka Palackého Neratovice do oboru 

vzdělávání: 
 

Gymnázium (osmileté) – pro žáky 5. tříd ZŠ 
 
Kód oboru:       79-41-K/81 Gymnázium 
Forma vzdělávání:     denní 
Předpokládaný počet přijímaných studentů:  60  
Počet otevíraných tříd:     2 
 

 
Kritéria přijímacího řízení 

(dle § 60 zák. 561/2004Sb. v platném znění) 
 

Ředitel školy rozhodl podle § 60 odst. 2 a 3 školského zákona o konání příjímacích zkoušek 
v rámci přijímacího řízení a stanovil jednotná kritéria pro uchazeče o přijetí do 1. ročníku oboru 
vzdělání   79-41-K/81 (osmileté studium) pro školní rok 2017/2018. 
 
Uchazeči budou přijímáni na základě následujících kritérií: 
 
1. Výsledku jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a matematiky. 

Testy budou vypracovány společností CERMAT 
 
Testy proběhnou v termínech 18. a 20. dubna 2017 
 

2. Prospěch ze základní školy 
Body za prospěch budou vypočítány podle následujícícho vzorce: 
30 bodů (max. možný počet bodů za prospěch) / Průměrný prospěch ze ZŠ (za celý 4. roč. a za 1. pol. 
5. ročníku)  
 

3. Další skutečnosti, které osvědčují schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče: úspěchy 
v celostátních soutěžích  
Za úspěch v celostátních soutěžích pro 4. a 5. roč. ZŠ mohou uchazeči o studium získat následující 
body:  
okresní kolo: 
Za první místo 5 bodů, za druhé místo 3 body, za třetí místo 1 bod. 
krajské a vyšší: 
Za první místo 10 bodů, za druhé místo 7 bodů, za třetí místo 5 bodů. 
Body získané v různých soutěžích se sčítají. Počítají se však body získané ve vyšší kategorii (př. 
uchazeč byl první v okresním kole matematické olympiády, druhý v kole krajském téže soutěže, 
započítáno mu bude 7 bodů)  
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Body budou získány za úspěchy v těchto soutěžích: Matematická olympiáda, Pythagoriáda, 
Matematický klokan 
 
 
Tabulka hodnocení přijímacích zkoušek 

 maximální počet bodů 

test z českého jazyka 50 

test z matematiky 50 

průměrný prospěch ze ZŠ 30 

úspěchy v celostátních soutěžích viz výše 

celkem 130 + úspěchy v celostátních soutěžích 

 
 
 
Kritéria pro přijetí uchazeče ke vzdělávání: 
1. Ke vzdělávání bude přijato prvních 60 uchazečů v pořadí sestaveném podle celkového počtu 

dosažených bodů. 
2. V případě rovnosti celkového počtu dosažených bodů dvou nebo více uchazečů rozhoduje o jejich 

pořadí součet dosažených bodů z testu z českého jazyka a literatury a testu z matematiky. 
3. V případě rovnosti bodů dvou nebo více uchazečů i po vyhodnocení kritéria 2 rozhoduje o jejich 

pořadí počet dosažených bodů z testu z matematiky. 
 
 
Neratovice 31. 1. 2017 
 
Mgr. Aleš Jinoch v.r. 
ředitel gymnázia 


