Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, p. o.
Tkalcovská 460, 514 01 Jilemnice
www.gymjil.cz, tel.: 481 549 249, email: reditel@gymjil.cz

První kolo přijímacího řízení pro obor s talentovou zkouškou
pro obor s talentovou zkouškou
Gymnázium se sportovní přípravou KKOV 79-42-K/41
Ve smyslu §62 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ředitel školské právnické osoby, jejíž činnost vykonává Gymnázium a
Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace, rozhodl:
o termínech konání talentové zkoušky pro školní rok 2019/2020:
 1. termín 14.01.2019 od 8:30
 2. termín 15.01.2019 od 8:30
 náhradní termín
 ze závažných důvodů individuálně po dohodě s ředitelem školy
společné termíny konání jednotné přijímací zkoušky:
 1. termín 12.04.2019
 2. termín 15.04.2019
Podle §60 odst. (2) a (5) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ředitel školské právnické osoby, jejíž činnost vykonává
Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace, stanoví:
jednotlivá kritéria přijímacího řízení takto:
 Řádná a kompletní přihláška ke studiu
 nutno odevzdat nejpozději do 30.11.2018.
 nutné potvrzení způsobilosti ke vzdělávání v oboru Gymnázium se sportovní
přípravou od lékaře dle § 51 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních
službách, ve znění pozdějších předpisů a § 2 nařízení vlády č. 211/2010 Sb.,
o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání
(poskytovatel v oboru tělovýchovné lékařství - http://www.cstl.cz/mapa-pracovist/)
 Vysvědčení (výpis na přihlášce) z 1. a 2. pololetí 8. ročníku ZŠ.
 Absolvování řízeného pohovoru, kde uchazeč (-ka) představí důvody, pro které se o studium
oboru uchází, dosavadní mimořádné výsledky v daném sportu a proběhne posouzení
psycho - somatických předpokladů pro daný sport.
 Absolvování jednotné přijímací zkoušky
 Absolvování talentové zkoušky.
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bodové hodnocení (splnění) kritérií takto (z celkového počtu 250 bodů):
 výsledky žáka vyjádřené hodnocením na vysvědčení z 1. a 2. pol. 8. ročníku ZŠ
 max. 30 bodů
 řízený rozhovor s uchazečem
 max. 20 bodů
 jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a matematiky
 max. 100 bodů
 talentové zkoušky
 max. 100 bodů
předpokládaný počet přijímaných uchazečů:
 15 + 2 na odvolání
při rovnosti bodů rozhodují jednotlivá kritéria v tomto pořadí:
1. talentová zkouška
2. jednotná přijímací zkouška
3. vysvědčení
4. řízený pohovor
5. hlasování komise

Další důležité informace
1. Bližší informace o průběhu a obsahu jednotné přijímací zkoušky naleznete na stránkách www.cermat.cz.
2. Formulář přihlášky obdržíte na příslušné ZŠ, případně na www stránkách naší školy, MŠMT nebo CERMATU.
3. Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, mají možnost konat písemné testy v upraveném režimu,
pokud jejich zákonný zástupce doloží písemné doporučení školského poradenského zařízení. Toto doporučení
doručí zákonný zástupce společně s přihláškou ke vzdělávání. O zařazení uchazeče do příslušné kategorie
rozhoduje ředitel školy.
4. Po vyhodnocení výsledků talentové zkoušky zašle ředitel školy zletilému uchazeči nebo zákonnému zástupci
nezletilého uchazeče sdělení o výsledku talentové zkoušky, a to nejpozději do 20. února. Pokud uchazeč vykoná
talentovou zkoušku úspěšně, pokračuje v přijímacím řízení.
5. V souladu s § 60e odst. (1) zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ředitel školy ukončí hodnocení uchazečů do
2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče v testech z českého jazyka a matematiky Centrem a
zveřejní seznam přijatých uchazečů. Nepřijatým uchazečům nebo jejich zákonným zástupcům odešle
rozhodnutí o nepřijetí. Na základě bodového zisku budou v každém kole uchazeči seřazeni do výsledkové listiny
sestupně dle celkového součtu dosažených bodů. Výsledková listina bude zveřejněna na vývěsce školy a na
jejich webových stránkách www.gymjil.cz.
6. V prvním kole přijímacího řízení bude přijato prvních 15 uchazečů, kteří splnili podmínky nutné pro přijetí. Dvě
místa jsou rezervována pro případná odvolání.
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Příloha:
Bodové hodnocení průměrů za vysvědčení
Gymnázium se sportovní přípravou
KKOV 79-42-K/41

Průměr*
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1,00 1,11 1,20 1,30 1,40 1,50 1,60 1,70 1,80 1,90 2,00 2,10 2,20 2,30 2,40 2,50
až
až
až
až
až
až
až
až
až
až
až
až
až
až
až
a
1,10 1,19 1,29 1,39 1,49 1,59 1,69 1,79 1,89 1,99 2,09 2,19 2,29 2,39 2,49 horší
30
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

*průměr se počítá ze všech předmětů mimo chování

Skladba talentové zkoušky
Každá disciplína bude bodována zvlášť, celkem 100 bodů.
Test všeobecných pohybových předpokladů:
1. Přednosy na žebřinách, natažené DK / počet
2. Shyby ve visu na hrazdě (chlapci), počet / výdrž v přítahu (dívky), čas
3. Prostná, sestava (ze stoje na rukou kotoul vpřed do dřepu, kotoul vzad s vytrčením, stoj spatný, přemet
stranou) / provedení
4. 30m sprint, NS (nízký start) / čas
5. Hod plným míčem obouruč přes hlavu (3kg, 2kg) / vzdálenost
6. Skok z místa snožmo / vzdálenost
7. Desetiskok střídmonož / vzdálenost
8. Člunkový běh 6 x 10m / čas
9. Vytrvalostní překážková dráha / čas
Test speciálních dovedností:
Biatlon:
videozáznam: příjezd na střelnici, střelba a odjezd ze střelnice (kolečkové lyže nebo lyže)
Snowboarding: videozáznam: skok – straight air, skok – front side, back side 180°, skok – front side, back side 360°
rovný box – boardslide

Mgr. Daniel Martinek, LL.M.
ředitel školy
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