Arcibiskupské gymnázium
v Kroměříži
Pilařova 3, 767 01 Kroměříž

tel.:
e-mail:
web:

573 501 111
agkm@agkm.cz
www.agkm.cz

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021
Ředitel gymnázia, jehož činnost vykonává Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži, Pilařova 3,
767 01 Kroměříž, vyhlašuje v souladu s ustanovením § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb.
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
v platném znění první kolo přijímacího řízení do prvního ročníku oboru vzdělání 79-41-K/41
Gymnázium a oboru vzdělání 79-41-K/61 Gymnázium.
Termíny konání jednotných přijímacích zkoušek
pro čtyřletý obor vzdělání:
- 1. termín 14. 4. 2020
- 2. termín 15. 4. 2020
pro šestiletý obor vzdělání:
- 1. termín 16. 4. 2020
- 2. termín 17. 4. 2020
Předpokládaný počet přijímaných uchazečů:



obor vzdělání 79-41-K/41, délka studia 4 roky, forma studia denní
96 uchazečů
obor vzdělání 79-41-K/61, délka studia 6 roků, forma studia denní
30 uchazečů

Jednotná kritéria přijímání
1. Obor vzdělání 79-41-K/41
-

Všichni uchazeči budou konat jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka
a literatury a z matematiky. Maximální počet získaných bodů z každého předmětu je
50 bodů.

-

Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání za druhé pololetí 8. třídy a
první pololetí 9. třídy, a to takto:

Klasifikace 2. pololetí 8. třídy ZŠ:
- dosažený průměr 1
- dosažený průměr 1,1 – 1,5 (průměr pouze s klasifikací výborný a
chvalitebný)
- dosažený průměr 1,51 a více
Klasifikace 1. pololetí 9. třídy ZŠ:
- dosažený průměr 1
- dosažený průměr 1,1 – 1,5 (průměr pouze s klasifikací výborný a
chvalitebný)
- dosažený průměr 1,51 a více
-
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Uchazeči bude přiděleno 5 bodů po předložení diplomu v odborných soutěžích
vyhlašovaných MŠMT s umístěním na prvních třech místech v okresních, krajských
nebo celostátních kolech a dále po předložení certifikátu jazykových mezinárodních
zkoušek.

-

Součástí přijímacího řízení je motivační pohovor konaný se zástupci školy
s maximálním počtem 5 bodů.

2. Obor vzdělání 79-41-K/61
-

Všichni uchazeči budou konat jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka
a literatury a z matematiky. Maximální počet získaných bodů z každého předmětu je
50 bodů.

-

Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání za druhé pololetí 6. třídy a
první pololetí 7. třídy, a to takto:

Klasifikace 2. pololetí 6. třídy ZŠ:
- dosažený průměr 1
- dosažený průměr 1,1 – 1,5 (průměr pouze s klasifikací výborný a
chvalitebný)
- dosažený průměr 1,51 a více
Klasifikace 1. pololetí 7. třídy ZŠ:
- dosažený průměr 1
- dosažený průměr 1,1 – 1,5 (průměr pouze s klasifikací výborný a
chvalitebný)
- dosažený průměr 1,51 a více
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-

Uchazeči bude přiděleno 5 bodů po předložení diplomu v odborných soutěžích
vyhlašovaných MŠMT s umístěním na prvních třech místech v okresních, krajských
nebo celostátních kolech a dále po předložení certifikátu jazykových mezinárodních
zkoušek.

-

Součástí přijímacího řízení je motivační pohovor konaný se zástupci školy
s maximálním počtem 5 bodů.

V případě, že se ve stejném pořadí umístí více uchazečů se stejným bodovým hodnocením,
rozhoduje v přijímacím řízení pro oba obory vzdělání:
1. počet získaných bodů v jednotné přijímací zkoušce z matematiky
2. počet získaných bodů v jednotné přijímací zkoušce z českého jazyka a literatury
3. průměr klasifikace za obě sledovaná období
U uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitel školy na základě
vyjádření školského poradenského zařízení, které uchazeč doloží k přihlášce, o uzpůsobení
podmínek pro konání jednotné přijímací zkoušky.
V Kroměříži 15. 1. 2020

Mgr. Jan Košárek, v. r.
ředitel Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži

