V Mostě dne 4. června 2021
Podkrušnohorské gymnázium, Most – přijímací řízení pro školní rok 2021 / 2022
Ředitel školy vyhlašuje podle § 59, § 60 a § 61 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, v souladu s
vyhláškou MŠMT č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění,
2. kolo přijímacího řízení ke vzdělávání
do prvního ročníku Podkrušnohorského gymnázia, Most, příspěvková organizace – PRACOVIŠTĚ
BÍLINA ve školním roce 2021/2022 pro obor vzdělání:
79-41-K/81 Gymnázium (osmileté studium) - forma vzdělávání - denní
Přijímací řízení bude zahájeno přijetím přihlášky ke vzdělávání uchazeče ředitelem školy dne
15. ČERVNA 2021 a ukončeno zveřejněním seznamů přijatých a nepřijatých uchazečů a
vydáním rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí.
Ředitel školy stanovil podle odstavce 3 § 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění:
předpokládaný počet přijímaných uchazečů pro obor vzdělání:
79 – 41 – K/81 Gymnázium

5

(5 – pracoviště Bílina)

a tato kritéria pro přijetí:
Přijímací řízení do 1. ročníku nižšího stupně osmiletého studia – obor 79-41-K / 81
Gymnázium
Všichni uchazeči budou konat písemné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky
Termín zkoušek je 18. 6. 2021 (pátek – koná se na pracovišti Bílina), Uchazeči budou přijímáni
ke vzdělávání na základě hodnocení:
a) výsledku přijímací zkoušky
 Test z českého jazyka
b) výsledku přijímací zkoušky
 Test z matematiky
c) výsledků předcházejícího vzdělání podle § 60 d odst. 1 písm. a) školského zákona
průměrů známek z povinných předmětů za klasifikační období:
 1. pololetí 4. třídy ZŠ
 1. pololetí 5. třídy ZŠ

(pokud ZŠ použije slovní hodnocení, požádají zákonní zástupci ředitele ZŠ o převedení
tohoto hodnocení do klasifikace pro účely přijímacího řízení)
Maximální počet bodů v jednotlivých kritériích a) až c): 50
Váhy jednotlivých kritérií pro celkový výsledek:
 test z českého jazyka (40%)
 test z matematiky (40%)
 výsledky předcházejícího vzdělání - průměru z povinných předmětů (20%)
Na základě bodových zisků v jednotlivých kritériích a jejich přepočtu dle váhy jednotlivých kritérií
bude stanoven výsledek přijímacího řízení a vytvořeno pořadí uchazečů. Podle něho bude přijato 5
uchazečů pro pracoviště Bílina.

Mgr. Karel Vacek
ředitel školy

