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Předpokládaný počet přijímaných uchazečů - 50 žáků.
Uchazeči konají jednotnou přijímací zkoušku dne 13. dubna 2018 (1. termín)
a 17. dubna 2018 (2. termín) z matematiky a z českého jazyka. Náhradní termín konání
jednotné přijímací zkoušky je 10. května 2018 a 11. května 2018 (1. a 2. termín).
Přijímací řízení proběhne 30. dubna 2018 - vyhodnocení všech kritérií přijímacího řízení,
kterým bylo přiděleno bodové hodnocení:
- bodové hodnocení z jednotných testů – max. 100 bodů,
- bodové hodnocení za prospěch dosažený ve sledovaných obdobích na základní škole
– max. 40 bodů
- bodové hodnocení za doložené úspěchy v soutěžích krajských, oblastních
a celorepublikových – max. 5 bodů
- bodové hodnocení za doložené jazykové zkoušky – max. 5 bodů
(AJ – TOEIC Bridge, KET, PET, IESOL – Preliminary, Státní jazyková zkouška –
základní, JETSET Level 1-3, TELC; NJ – TELC, WiDaf, ZD; ŠJ – Státní jazyková
zkouška – základní, DELE B1, ECL B2; FJ – DELF A1/B1, DELF A2/B2, TELC A2,
Státní jazyková zkouška - základní)
Uchazeč může získat maximálně 150 bodů.
Na základě dosažených bodů v přijímacím řízení bude sestaveno pořadí uchazečů.
Při rovnosti celkového počtu bodů u více žáků bude rozhodovat nejdříve konkrétní průměrný
prospěch na ZŠ ve všech sledovaných pololetích a následně počet bodů získaných
v jednotných testech.
Poznámky:
Testy: Za jednotné testy z matematiky a českého jazyka může uchazeč získat maximálně
100 bodů. Počet bodů za jednotlivé testy bude uchazeči udělen podle vzorce:
(50 * skóre uchazeče v daném testu) / (skóre nejlepšího uchazeče v testu na škole)
Výsledný počet bodů bude následně zaokrouhlen na 2 desetinná místa.
Příklad: Získá-li nejlepší uchazeč v testu 45 bodů a uchazeč X např. 38 bodů – bude uchazeči
X započítáno za daný test 50*38/45 =42,24 bodů. Nejlepší uchazeč získá za test vždy
50 bodů.
Uchazeč úspěšně vykoná přijímací zkoušku, splní-li každé z následujících kritérií:
- za jednotné testy z matematiky a českého jazyka získá součtem minimálně
32 bodů.
- hodnocení žádného z testů nebude po přepočtu nižší než 12,5 bodů.
Prospěch: Za průměrný prospěch ze Z ve sledovaných pololetích (první a druhé pololetí
4. ročníku ZŠ a první pololetí 5. ročníku ZŠ, známka z chování se nezapočítává) může
uchazeč získat maximálně 40 bodů. Body budou přiděleny za prospěch 1,00 – 1,50
dle lineární funkce 100 – 60xP=B, kde P je průměrný prospěch ve sledovaných pololetích
zaokrouhlený na dvě desetinná místa a B výsledný počet bodů zaokrouhlený na celé číslo.
Za průměrný prospěch horší než 1,50 uchazeč získá 0 bodů.
Z žádného předmětu ve sledovaných pololetích ZŠ není uchazeč hodnocen známkou
dostatečný a nedostatečný.
Soutěže: Uchazeč může získat maximálně 5 bodů za úspěšné umístění v okresních, krajských,
oblastních a celorepublikových soutěžích získaných v průběhu vzdělávání na 1. stupni
základní školy.

Jazykové zkoušky: Uchazeč může získat maximálně 5 bodů za doložené jazykové zkoušky
(AJ – TOEIC Bridge, KET, PET, IESOL – Preliminary, Státní jazyková zkouška – základní,
JETSET Level 1-3, TELC; NJ – TELC, WiDaf, ZD; ŠJ – Státní jazyková zkouška –
základní, DELE B1, ECL B2; FJ – DELF A1/B1, DELF A2/B2, TELC A2, Státní jazyková
zkouška - základní).

Kritéria odvolacího řízení
V odvolacím řízení bude u uchazečů, kteří splnili všechny podmínky přijímacího řízení
a nebyli přijati pro velký počet uchazečů, rozhodující celkový počet bodů z jednotné přijímací
zkoušky.
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