Gymnázium Františka Palackého Neratovice
277 11 NERATOVICE, Masarykova 450
Kritéria přijímacího řízení
(dle § 60 zák. 561/2004Sb. Školský zákon 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 2022/2023.
Uchazeči budou přijímáni na základě následujících kritérií:
1.

Výsledku jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a matematiky.
Testy budou vypracovány společností CERMAT

2. Prospěch ze základní školy
Body za prospěch budou vypočítány podle následujícího vzorce:
30 bodů (max. možný počet bodů za prospěch) / Průměrný prospěch ze ZŠ (za

a za 1. pol. 5. ročníku)

1. a 2. pol. 4. roč.

3. Další skutečnosti, které osvědčují schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče: úspěchy
v celostátních soutěžích
• Za úspěšné absolvování Zkoušek nanečisto Gymnázia Františka Palackého Neratovice. Nejlepších
pět řešitelů z českého jazyka v každém kole zkoušek nanečisto – 2 body, Nejlepších pět řešitelů
z matematiky v každém kole – 2 body. Jednotlivec může získat za zkoušky nanečisto maximálně 4
body.
• Za úspěšné splnění jazykové zkoušky Cambridge English úrovně YLE Startes – pre A:
Složení Cambridge testu na maximální počet bodů tj. 15 = 3 body do přijímacího řízení
Cambridge test 14 bodů = 2 body do přijímacího řízení
Cambridge test 13 bodů = 1 bod do přijímacího řízení
Úroveň Movers:
Složení Cambridge testu na maximální počet bodů tj. 15 = 4 body do přijímacího řízení
Cambridge test 14 bodů = 3 body do přijímacího řízení
Cambridge test 13 bodů = 2 body do přijímacího řízení
Tabulka hodnocení přijímacích zkoušek
test z českého jazyka
test z matematiky
průměrný prospěch ze ZŠ
úspěšné složení zkoušky Cambridge English
celkem

maximální počet bodů
50
50
30
viz výše
120 + 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.
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2.
3.

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.
V případě rovnosti bodů dvou nebo více uchazečů i po vyhodnocení kritéria 2 rozhoduje o jejich pořadí
počet dosažených bodů z testu z matematiky.
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