Gymnázium mezinárodních a veřejných vztahů Praha s.r.o.
Adresa: Kuncova 1580, 155 00 Praha 5, IČ: 281 97 682
tel./fax: +420 251 550 846, e-mail: info@gmvv.cz

Kritéria přijímacího řízení 1. kola pro přijetí ke
studiu pro školní rok 2018/2019
Obor vzdělání: 79-41-K/41 Gymnázium
Čtyřletý studijní obor
Školské zařízení v zastoupení ředitelkou školy v souladu s ustanovením § 60 zákona č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
stanovuje
kritéria pro všechny uchazeče přijímané v 1. kole přijímacího řízení ke studiu do denní formy
vzdělávání příslušného oboru pro školní rok 2018/2019 takto:

Článek I.
Přihláška ke studiu
Přijímacího řízení se zúčastní studenti, kteří doručí Gymnáziu mezinárodních a veřejných vztahů
Praha s.r.o. (dále jen „škola“) řádně vyplněnou přihlášku ke studiu. Toto musí být učiněno do
1. března 2018, a to na adresu Plzeňská 117/39, Praha 5, 150 00.

Článek II.
Počet přijímaných žáků
Maximální počet přijatých uchazečů se stanovuje takto: 1. ročník – 50 žáků. Studium v 1. ročníku
čtyřletého oboru bude zahájeno při minimálním počtu 18 žáků na třídu.

Článek III.
První kolo přijímacího řízení

1.

Podmínkou přijetí ke studiu je úspěšné absolvování přijímacího řízení, jehož součástí je
přijímací zkouška z matematiky a českého jazyka. Tato přijímací zkouška je organizovaná
Centrem formou centrálně zadávaných jednotných testů.

2.

Celkové hodnocení za oba testy představuje součet lepších bodových hodnocení
z jednotlivých testů, přičemž každý z testů je hodnocen maximálně 50 body. Uchazeč tak
může získat maximálně 100 bodů z obou testů zkoušky.

3.

Škola zařazuje jako rozhodující kritérium při rovnosti bodů (hodnocení) subkritérium,
kterým je průměrný prospěch uchazeče v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ, a to vyčíslené na dvě
desetinná místa.

4.

Ke studiu je uchazeč přijat, pokud se umístí na jednom z prvních 50 míst výsledkové
listiny.

5.

V 1. kole přijímacího řízení se nekoná školní část.

Článek IV.
Společná (státní) část přijímacího řízení - přijímací zkouška

1.

Přijímací zkouška se koná v 1. termínu 12. dubna 2018 a v 2. termínu 16. dubna 2018.

Test z českého jazyka a literatury trvá 60 minut. Test z matematiky trvá 70 minut.
2.

V průběhu jednotné zkoušky mohou uchazeči používat pouze povolené pomůcky
stanovené Centrem. V protokolu o průběhu jednotné zkoušky v učebně se uvádí veškeré
okolnosti, které by mohly mít vliv na její průběh a hodnocení, včetně případných námitek
uchazečů uplatněných bezprostředně po ukončení přijímací zkoušky.

Článek V.
Zohlednění uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami
Toto zohlednění vyplývá z § 16 školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání). Pro uskutečnění zohlednění
speciálních vzdělávacích potřeb je nutné doložit současně s přihláškou odborné platné vyjádření
pedagogicko-psychologické poradny.
Ředitelka školy zohledňuje uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami navýšením časové
dotace dle platného vyjádření z pedagogicko-psychologické poradny.

Článek VI.
Zohlednění uchazečů – cizinců při písemném přijímacím testu
Toto zohlednění vyplývá z § 20 školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání). Pro uskutečnění zohlednění
uchazeče – cizince při písemném přijímacím testu v části předmětu český jazyk je nutné předložit
současně s přihláškou ke studiu žádost o prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka,
doklad o státní příslušnosti a doklad o předchozím vzdělání. Znalost českého jazyka, která je
nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělávání, je ověřena u těchto uchazečů pohovorem.

Ředitelka školy pro hodnocení výsledku jednotné zkoušky cizinců, kteří nekonají zkoušku z
českého jazyka a literatury podle § 20 odst. 4 školského zákona, vytváří ve spolupráci s Centrem
pořadí uchazečů na základě redukovaného hodnocení. Redukované hodnocení neobsahuje
výsledek testu z českého jazyka a literatury.

Článek VII.
Režim přijímacího řízení u uchazečů, kteří studují na zahraniční škole
Uchazeč studující na zahraniční škole podle § 38 školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb. o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání) musí předložit
současně s přihláškou ke studiu doklad o dosaženém vzdělání a hodnocení výsledků
vzdělávání. Na základě vyhodnocení těchto dokumentů je stanovena forma přijímací zkoušky.

Článek VIII.
Rozhodnutí o přijetí, či nepřijetí
1.

Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn pod registračními čísly uchazečů na veřejně
přístupném místě ve škole a též způsobem umožňujícím dálkový přístup (na webových
stránkách školy).

2.

Zájem o studium uchazeč vyjadřuje odevzdáním zápisového lístku, a to do 10 pracovních
dnů ode dne zveřejnění výsledků přijímacího řízení.

3.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním
zápisového lístku úmysl vzdělávat se na Gymnáziu mezinárodních a veřejných vztahů
Praha s.r.o., zanikají posledním dnem lhůty právní účinky Rozhodnutí o přijetí ke studiu
tohoto uchazeče ke vzdělání. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. To neplatí
v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě
odvolání.

4.

Uchazečům, kteří nebudou přijati ke studiu, bude neprodleně po ukončení příslušného
kola přijímacího řízení doručeno rozhodnutí o nepřijetí ke studiu na škole. Uchazeč se
může odvolat proti rozhodnutí o výsledku přijímacího rozhodnutí ve lhůtě 3 pracovních
dní ode dne doručení rozhodnutí, a to písemně k rukám ředitelky školy.

5.

Součástí oznámení o průběhu příslušného kola přijímacího řízení bude zároveň
oznámení o konání případného dalšího kola přijímacího řízení včetně počtu volných
míst, která je možné v dalším kole přijímacího řízení obsadit.

V Praze dne 16. ledna 2018

Mgr. Renáta Zajíčková
ředitelka školy

