KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA GYMNÁZIUM J. G. MENDELA
(osmiletý, šestiletý a čtyřletý obor)
PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020
Pro školní rok 2019/2020 budeme přijímat uchazeče o studium na Gymnázium J. G. Mendela do
osmiletého, šestiletého a čtyřletého oboru. Řádně vyplněnou přihlášku ke studiu na střední škole
mohou uchazeči nebo jejich zákonní zástupci odevzdat přímo ve Školském komplexu (Mendlovo
náměstí 1/3, 4) v kanceláři zástupců ředitelky školy (místnost č. 228) nebo zaslat korespondenčně na
adresu školy nejpozději do 1. března 2019.
V rámci přijímacího řízení 1. kola na gymnázium se budou konat přijímací zkoušky ve dvou termínech,
a to 12. a 15. dubna 2019 pro čtyřletý obor (jedná se o dva státem určené termíny pro 1. kolo)
a 16. a 17. dubna 2019 pro šestiletý a osmiletý obor (jedná se o dva státem určené termíny pro
1. kolo). Testy připravuje organizace CERMAT (Centrum pro zajišťování výsledků vzdělávání), více viz
www.cermat.cz. Zde naleznete také sady testů z předešlých let – získáte tak představu o formální
podobě didaktických testů a typech úloh.
Termíny případných dalších kol přijímacího řízení plánujeme předběžně na květen 2019.
Všechna kola přijímacího řízení se budou konat v budově na Mendlově nám. 1/3, 4 v Brně.
V 1. kole a případných dalších kolech budou uchazeči o studium přijímáni na základě (maximálně
celkem 150 bodů):
 jednotné přijímací zkoušky (max. 100 bodů),
 výsledků předchozího vzdělávání (max. 30 bodů),
 účast, popř. umístění v soutěžích a olympiádách organizovaných MŠMT (max. 20 bodů).
Žáci se specifickými poruchami učení
Uchazeč, který při konání přijímací zkoušky požaduje zvláštní podmínky z důvodu specifické poruchy
učení, musí k přihlášce přiložit zprávu vyhotovenou pedagogicko-psychologickou poradnou. Tuto
zprávu je potřeba dodat společně s přihláškou. Uchazečům s doloženým, platným posudkem
o specifických poruchách učení budou uzpůsobeny podmínky v souladu s doporučením poradenského
zařízení a v souladu s doporučením CERMATu.

1. KOLO A PŘÍPADNÁ DALŠÍ KOLA
Žáci získat maximálně 150 bodů.
1. Jednotná přijímací zkouška
Možný zisk = 100 bodů
2. Výsledky předchozího vzdělávání
Možný zisk = 30 bodů
Průměrný prospěch na vysvědčení *
1,00
1,01–1,10
1,11–1,20
1,21–1,30
horší než 1,30

Body
30
25
20
10
0

* Vypočítá se jako průměrná hodnota z průměrných prospěchů z posledních tří vysvědčení, známky
z chování a známky z nepovinných předmětů se do průměrů NEPOČÍTAJÍ!
3. Účast, popř. umístění v soutěžích a olympiádách organizovaných MŠMT ve školních letech
2016/2017, 2017/2018 a 2018/2019.
Možný zisk = 20 bodů
Účast a umístění v soutěži je hodnocena pouze za nejvyšší dosaženou úroveň (body za jednotlivé
úrovně uvedené v tabulce se u stejné soutěže nesčítají). Body z různých soutěží se sčítají, a to do
maximální výše 20 bodů. Účast nebo dosažené umístění se dokládají neověřenou kopií výsledkové
listiny nebo diplomu. Tyto doklady je nutné dodat na střední školu společně s přihláškou nejpozději
do 1. března 2019. Zohledněny jsou pouze soutěže organizované MŠMT.
Úroveň soutěže/umístění v soutěži
Účast v městském nebo okresním kole
3. místo v městském nebo okresním kole
2. místo v městském nebo okresním kole
1. místo v městském nebo okresním kole
Účast v oblastním nebo krajském kole
4.–10. místo v oblastním nebo krajském kole
3. místo v oblastním nebo krajském kole
2. místo v oblastním nebo krajském kole
1. místo v oblastním nebo krajském kole

Body
1
2
3
4
5
6
8
10
12

Přijímáni budou uchazeči s vyšším počtem bodů. V případě shody bodů rozhodne o přijetí
ředitelka školy na základě dalších skutečností (osobní pohovor apod.).

