Přijímací řízení
BIGY Hradec Králové
2022

Předpokládané počty přijímaných uchazečů

Čtyřleté studium

Osmileté studium

(kód oboru 79/41-K/41)

(kód oboru 79/41-K/81)

30

60

Přijímací zkoušky (1)
Čtyřleté studium

Osmileté studium

• 1. termín 12. 4. 2022
• 2. termín 13. 4. 2022
• náhradní termíny
10. a 11. 5. 2022
• Jednotné přijímací zkoušky

• 1. termín 19. 4. 2022
• 2. termín 20. 4. 2022
• náhradní termíny
10. a 11. 5. 2022
• Jednotné přijímací zkoušky

o Písemný test z českého jazyka a
literatury (60 minut)
o Písemný test v oboru matematika a
její aplikace (70 minut)

o Písemný test z českého jazyka a
literatury (60 minut)
o Písemný test v oboru matematika a
její aplikace (70 minut

Přijímací zkoušky (2)
• Požadavky vycházejí z Rámcového vzdělávacího programu pro
základní vzdělávání a jsou obsaženy ve Specifikacích požadavků k JPZ.
https://prijimacky.cermat.cz/menu/specifikace-pozadavku-k-jpz
• Specifikace pro tento školní rok zohledňují distanční způsob
vzdělávání v loňském školním roce a nepokrývají všechny znalosti a
dovednosti definované RVP ZV.

Přijímací zkoušky (3)
• písemná forma
o testový sešit
o záznamový arch na zaznamenání odpovědí

• uzavřené úlohy
o záznam odpovědí křížkem

• otevřené úlohy
o zápis řešení

• široce otevřené úlohy (matematika pro uchazeče z 9. tříd)
o zápis řešení i postupu řešení

Přijímací zkoušky (4) - pomůcky
• černá nebo modrá propisovací tužka (ne gumovací pera či fixy)
• obyčejná tužka a rýsovací potřeby (test z matematiky)
• Je zakázáno používat
o bělítka či korektory;
o kalkulačky;
o tabulky;
o mobily, chytré hodinky a jiná elektronická zařízení.

Přihlašování k přijímacímu řízení
• Každý uchazeč může podat až 2 přihlášky na dvě různé školy.
• Přihlášku podává zákonný zástupce střední škole do 1. března
o osobně v úředních hodinách v kanceláři školy (do 15:00),
o poštou.

• Rozhodující je datum, kdy byla přihláška doručena fyzicky do školy.
• Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří požadují uzpůsobení
podmínek přijímacího řízení, doloží k přihlášce doporučení školského
poradenského zařízení.
• Je třeba doložit další bonifikace (návštěvu ZUŠ, návštěvu náboženství,
výsledky v soutěžích, mezinárodní jazykové certifikáty) – nejzazší termín je
5. 4. 2022 do 8:00.

Přihláška k přijímacímu řízení (1)
• Tiskopis ke stažení na stránkách MŠMT:
https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skolya-konzervatore

• Přihlášku lze získat vyplněnou a vytištěnou z evidenčního systému
základní školy.
• Pokud uchazeč podá pouze jednu přihlášku do oboru, ve kterém se
jednotná přijímací zkouška koná, může jednotnou přijímací zkoušku
konat pouze jednou.
• Pokud žák podává přihlášky na 2 školy, musí být obě naprosto stejné,
včetně pořadí škol. Pořadí škol na přihlášce určuje termín konání PZ,
nevyjadřuje preferenci té které školy.

Přihláška k přijímacímu řízení (2)
Strana A
• Uchazeč na přihlášce uvede dvě školy.
Celostátně stanovené termíny pro jednotnou
zkoušku (testy) se v přihlášce neuvádí. Termín
konání jednotné zkoušky vyplývá z pořadí
škol.
• Obor vzdělání:
o Uchazeči z 5. třídy vyplní 79-41-K/81
Gymnázium.
o Uchazeči z 9. třídy vyplní 79-41-K/41
Gymnázium.
• Termín školní přijímací zkoušky nevyplňujte.
Na naší škole se nekoná.
• Číslo přihlášky nevyplňujte.

• Jméno a příjmení zákonného zástupce napište
čitelně. (Tento údaj je důležitý pro doručování
rozhodnutí a dalších písemností.)
• Datum narození se týká i zákonného zástupce.
(Tento údaj je potřebný kvůli spárování
s datovou schránkou.)
• Uveďte nejen Vaše telefonní číslo, ale i e-mail.
• Uveďte podpisy zákonného zástupce i
uchazeče.
• Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke
studiu na naší škole nevyžadujeme. Proto jej
nevyplňujte.

Přihláška k přijímacímu řízení (3)
Strana B
• Vpravo nahoře uveďte IZO základní školy.
• Chování a prospěch uchazeče školy:

o Uchazeči z devátých tříd, kteří se hlásí do čtyřletého gymnázia, vyplní
prospěch v 1. a 2. pololetí 8. třídy a v 1. pololetí 9. třídy.
o Uchazeči z pátých tříd, kteří se hlásí do osmiletého gymnázia, vyplní
prospěch v 1. a 2. pololetí 4. třídy a v 1. pololetí 5. třídy.

• Klasifikaci potvrdí základní škola. Druhou možností je doložit klasifikaci
úředně ověřenými kopiemi vysvědčení, resp. výpisů z vysvědčení.
• Vyplňte počet listů příloh, kterými dokládáte zájmovou činnost a
výsledky v soutěžích.

Pozvánka k přijímacím zkouškám
• bude zaslána všem přihlášeným uchazečům začátkem dubna;
• bude obsahovat
o časový harmonogram zkoušek;
o seznam povolených pomůcek;
o pokyny s postupem po přijímacích zkouškách.

Kritéria přijetí (1)
Čtyřleté studium

Osmileté studium

• prospěch v 2. pololetí 8. třídy a v
1. pololetí 9. třídy – max. 10
bodů
• výsledek testu z MA – max. 50
bodů
• výsledek testu z ČJL – max. 50
bodů
• zájmová a mimoškolní činnost –
max. 10 bodů

• prospěch v 2. pololetí 4. třídy a v
1. pololetí 5. třídy – max. 10
bodů
• výsledek testu z MA – max. 50
bodů
• výsledek testu z ČJL – max. 50
bodů
• zájmová a mimoškolní činnost –
max. 10 bodů

Kritéria přijetí (2)
Prospěch ze základní školy (max. 10 bodů)
• 5 bodů za průměrný prospěch 1,00 v 2. pololetí minulého a v 1.
pololetí tohoto školního roku
• 2 body za průměrný prospěch mezi 1,00 a 1,13 včetně v 2. pololetí
minulého a v 1. pololetí tohoto školního roku
Výsledek přijímacích testů
• Koná-li uchazeč zkoušku v obou termínech, započítává se lepší
výsledek.

Kritéria přijetí (3)
Zájmová a mimoškolní činnost
• max. 5 bodů za pravidelnou výuku v ZUŠ v tomto a předchozím
školním roce, nebo za absolvování 1. cyklu ZUŠ (započítává se pouze
jeden obor nebo nástroj; dokládá se kopiemi vysvědčení nebo
potvrzením o absolutoriu)
• 3 body za složení jazykové zkoušky s mezinárodní platností (osmileté
studium na úrovni min. A1, čtyřleté studium na úrovni min. A2;
dokládá se kopií certifikátu)
• 5bodů za pravidelnou výuku náboženství (dokládá se vysvědčením,
potvrzením školy nebo duchovního správce)

Kritéria přijetí (4)
Zájmová a mimoškolní činnost
• 2 body za umístění na prvních třech místech okresního kola v individuálních
soutěžích uvedených ve věstníku MŠMT, typ A nebo B (Dokládá se kopií
diplomu z tohoto nebo předchozího školního roku.)
• 3b za umístění na prvních třech místech krajského kola v individuálních
soutěžích uvedených ve věstníku MŠMT, typ A nebo B (V dané soutěži a
předmětu se započítává jen okresní nebo krajské kolo. Dokládá se kopií
diplomu z tohoto nebo předchozího školního roku; v dané soutěži se uznává
jen jedno umístění).
V případě odesílání přihlášky a příloh poštou je nutné dokumenty úředně
ověřit. Dokumenty není třeba úředně ověřovat v případě, že přinesete kopii a
originál dokumentu do kanceláře školy.

Doplňující kritéria přijetí (5)
• V případě shodného celkového bodového zisku budou přednostně
přijímáni uchazeči s lepším ziskem z testů. Dalšími pomocnými kritérii
budou (v uvedeném pořadí):
• vyšší bodový zisk z testu z českého jazyka;
• vyšší bodový zisk z testu z matematiky;
• vyšší bodový zisk při řešení otevřených úloh v testu z matematiky;
• vyšší bodový zisk v komplexu úloh z českého jazyka, které zjišťují
porozumění textu;
• nižší průměr prospěchu na posledním vysvědčení ze ZŠ;
• lepší prospěch z anglického jazyka na posledním vysvědčení ze ZŠ;
• losování.

Postup po přijímacích zkouškách (1)
• Výsledky přijímacího řízení a seznam přijatých uchazečů budou
zveřejněny na webových stránkách a na nástěnce u hlavního vchodu
do budovy gymnázia do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení
Centrem. Centrum zpřístupní výsledky JZ školám nejpozději 28.
dubna.
• Přijatí uchazeči
o do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů potvrdí
nástup do školy odevzdáním zápisového lístku (obdrží jej na ZŠ);
o zápisový lístek přinesou osobně nebo pošlou poštou;
o mohou zápisový lístek uplatnit pouze jednou. To neplatí v případě, pokud jej
uchazeč chce uplatnit na škole, kam byl přijat na odvolání.

Postup po přijímacích zkouškách (2)
• Nepřijatí uchazeči
o mohou ve lhůtě tří pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí podat
odvolání proti tomuto rozhodnutí;
o mohou rozhodnutí o nepřijetí převzít osobně ve škole, nebo počkat na jeho doručení
poštou.

• Autoremedura
o Možnost ředitele přijímat uchazeče, kteří podali odvolání a na něž zbylo místo po
uchazečích, kteří nepodali zápisový lístek.
o Při přijímání uchazečů se přihlíží jen k jejich umístění při přijímacím řízení.

• Zbylá odvolání postoupí ředitel k vyřízení krajskému úřadu.

Přijímací zkoušky – informační zdroje
• webové stránky naší školy – záložka
„Pro uchazeče“
www.bisgymbb.cz
• oficiální webová stránka CZVV
(Centra pro zjišťování výsledků ve
vzdělávání)
https://prijimacky.cermat.cz/
o Informace
o specifikace požadavků
o ilustrační testy

• příprava na PZ – nabídka
organizace SCIO
https://scio.cz/prijimaci-zkousky-nass/
o informace
o kurzy
o přijímačky nanečisto

• webové stránky MŠMT
https://www.msmt.cz/vzdelavani/str
edni-vzdelavani/prijimani-na-stredniskoly-a-konzervatore

Děkujeme Vám za účast na dni otevřených dveří a za zájem o studium
na naší škole.

