Kritéria pro přijímací řízení pro školní rok 2020/2021
Obor 79-41-K/41 – všeobecné + rozšířená tělesná výchova, denní forma vzdělávání
Žák doloží splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělávání před splněním
povinné školní docházky
- Žák, který neabsolvuje testy z matematiky a z českého jazyka, nesplňuje kritéria pro přijetí.
- 50 bodů obdrží žák za bezchybný test z matematiky v rámci jednotné přijímací zkoušky z matematiky.
- 50 bodů obdrží žák za bezchybný test z českého jazyka v rámci jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka.
- 50 bodů obdrží žák za průměr 1,00 ze známek z pololetního vysvědčení posledního ročníku, horším žákům se odečítají
2 body za každé zhoršení průměru o 0,05.
- Při rovnosti bodů rozhoduje o konečném pořadí postupně procentuální podíl bodů z českého jazyka a matematiky za
otevřené úlohy z maximálně dosaženého počtu bodů za tyto úlohy.
- + bonifikace za účast ve vědomostních olympiádách (první tři místa v okresním kole: vypočtený průměr se poníží o
0,05; první tři místa v krajském kole: vypočtený průměr se poníží o 0,1) – celkový počet bodů za vysvědčení je 50 bodů
včetně bonifikace.
- Pokud je žák se statusem cizince, má právo zažádat o prominutí JPZ z ČJL – znalost ČJL bude ověřena pohovorem.
PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM, KLADNO ROZHODLO PŘIJMOUT 30 ŽÁKŮ
Obor 79-41-K/81 – všeobecné + rozšířená tělesná výchova, denní forma vzdělávání
- Žák, který neabsolvuje testy z matematiky a z českého jazyka, nesplňuje kritéria pro přijetí.
- 50 bodů obdrží žák za bezchybný test z matematiky v rámci jednotné přijímací zkoušky z matematiky.
- 50 bodů obdrží žák za bezchybný test z českého jazyka v rámci jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka.
- 25 bodů obdrží žák za průměr 1,00 ze známek z pololetního vysvědčení posledního ročníku nižšího stupně základní
školy, horším žákům se odečítá 1 bod za každé zhoršení průměru o 0,05.
- Při rovnosti bodů rozhoduje o konečném pořadí postupně procentuální podíl bodů z českého jazyka a matematiky za
otevřené úlohy z maximálně dosaženého počtu bodů za tyto úlohy.
- Pokud je žák se statusem cizince, má právo zažádat o prominutí JPZ z ČJL – znalost ČJL bude ověřena pohovorem.
PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM, KLADNO ROZHODLO PŘIJMOUT 30 ŽÁKŮ
Obor 79-42-K/41 – sportovní příprava, denní forma vzdělávání
- Žák doloží splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělávání před splněním povinné
školní docházky.
- 100 bodů obdrží žák, pokud splní veškeré limity dané kmenovým sportem, žák musí obdržet minimálně polovinu bodů
daného sportu, aby splnil talentovou zkoušku.
- + bonifikace za umístění do 6. místa na mistrovství republiky v individuálním kmenovém sportu (za 1. místo 10 bodů;
za 2. místo 8 bodů; za 3. místo 6 bodů; za 4. místo 3 body; za 5. místo 2 body; za 6. místo 1 bod) – celkový počet bodů
v talentové zkoušce je maximálně 100 bodů včetně bonifikace.
- 50 bodů obdrží žák za bezchybný test z matematiky v rámci jednotné přijímací zkoušky z matematiky.
- 50 bodů obdrží žák za bezchybný test z českého jazyka v rámci jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka.
- 50 bodů obdrží žák za průměr 1,00 ze známek z vysvědčení z 2. pololetí posledního ročníku, horším žákům se odečítají
2 body za každé zhoršení průměru o 0,05.
- Při rovnosti bodů rozhoduje o konečném pořadí postupně procentuální podíl bodů z českého jazyka a matematiky za
otevřené úlohy z maximálně dosaženého počtu bodů za tyto úlohy.
- + bonifikace za účast ve vědomostních olympiádách (první tři místa v okresním kole: vypočtený průměr se poníží o
0,05; první tři místa v krajském kole: vypočtený průměr se poníží o 0,1) – celkový počet bodů za vysvědčení je 50 bodů
včetně bonifikace.
- Pokud je žák se statusem cizince, má právo zažádat o prominutí JPZ z ČJL – znalost ČJL bude ověřena pohovorem.
PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM, KLADNO ROZHODLO PŘIJMOUT 30 ŽÁKŮ

